
 
 
 
 
 

 

                                              ประกาศกรมส่งเสรมิการเกษตร 
เรื่อง  ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

                           ณ  วนัที่ 1  ตลุาคม พ.ศ. 2555 เพราะเกษียณอายุราชการ  
   --------------------------------------- 

  ด้วยกรมส่งเสรมิการเกษตร มข้ีาราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ 
และจะต้องพ้นจากราชการเมือ่สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จํานวน 184 ราย คือ 

1. นายวินัย ขวัญแกว้ ตําแหน่งเกษตรจังหวัด (ผู้อํานวยการเฉพาะด้านวชิาการส่งเสริม 
การเกษตร) ระดับต้น ตําแหน่งเลขที่ 6934 สังกัดสํานักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต 
  2. นายทรงกลด ซื่อสัตตบงกช ตําแหน่งผูอํ้านวยการส่วน (นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
ตําแหน่งเลขที่ 1062 สังกัดส่วนพัฒนาการเพาะเลี้ยงและจดัการพันธ์ุ สํานักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร 
  3. นางสาวสุมาลี สุนทรนฤรังษี ตําแหน่งหัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)
ตําแหน่งเลขที่ 995 สังกัดกลุม่งานเคหกิจเกษตร ส่วนจัดการฟาร์มและเคหกิจเกษตร สํานักพัฒนาเกษตรกร 
  4. นางสุขใจ พุทธวเิศษ ตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ)       
ตําแหน่งเลขที่ 142 สังกัดฝ่ายทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ กองการเจ้าหน้าที่ 
  5. นายสมชาย ภู่แก้ว ตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักวิชาการเผยแพร่ชํานาญการพิเศษ)     
ตําแหน่งเลขที่ 814 สังกัดฝ่ายวิทยุการเกษตร สํานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
  6. นายเกษม ศรีชมภู  ตําแหน่งนักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ ตาํแหน่งเลขที่ 1144   
สังกัดกลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ผล ส่วนส่งเสริมการผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้น และยางพารา สํานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
  7. นางสมวรรณ เจตน์จันทร์ ตําแหน่งหัวหน้ากลุ่ม (นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ)         
ตําแหน่งเลขที่ 1219 สังกัดกลุ่มวิชาการและฝึกอบรม สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวดัชยันาท 
  8. นางวรารัตน์ ฤาชา  ตําแหน่งหัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) 
ตําแหน่งเลขที่ 1235 สังกัดกลุ่มส่งเสรมิและพัฒนาเกษตรกร สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท 
  9. นายสัมพันธ์ เดชะเทศ ตําแหน่งหัวหน้าศูนย์ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) 
ตําแหน่งเลขที่ 1330 สังกัดศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรจังหวัดกาญจนบุร ีสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที ่2 
จังหวัดราชบุร ี            
  10. นายรุ่งโรจน์ เจริญโพธิ ์ตําแหน่งหัวหน้าศูนย์ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) 
ตําแหน่งเลขที่ 1380 สังกัดศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดจันทบุรี (ผึ้ง) สํานักส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง         
  11. นายประสิทธิ ์ณัฏฐารมณ์ ตําแหน่งผู้อํานวยการกลุม่ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) 
ตําแหน่งเลขที่ 1532 สังกัดกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที ่5  จังหวัดสงขลา 
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12. นายนิยม จันทนพันธ์ ตาํแหน่งหัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) 
ตําแหน่งเลขท่ี 1607 สังกัดกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สํานักส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตรเขตที ่6 จังหวัดเชียงใหม ่

13. นายสุจินต์ สขุววิัฒน์ ตาํแหน่งหัวหน้าศูนย์ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)  
ตําแหน่งเลขที่ 1674 สังกัดศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลําพูน (พันธ์ุพืชเพาะเลี้ยง) สํานักส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรเขตที ่6 จังหวัดเชียงใหม ่
  14. นายพนม พรมมี ตําแหน่งหัวหน้าศูนย์ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) 
ตําแหน่งเลขที่ 1699 สังกัดศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดพิษณุโลก (ผึ้ง) สํานักส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม ่
  15. นายศักรินทร ์เกิดผล ตําแหน่งหัวหน้ากลุม่ (นักวชิาการสง่เสรมิการเกษตรชํานาญการพิเศษ) 
ตําแหน่งเลขที่ 1807 สังกัดกลุ่มส่งเสรมิและพัฒนาเกษตรกร สํานักงานเกษตรจังหวดักาญจนบุร ี
  16. นายปภพ วรรณพิรุณ ตําแหน่งหัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) 
ตําแหน่งเลขที่ 2552 สังกัดกลุ่มส่งเสรมิและพัฒนาเกษตรกร สํานักงานเกษตรจังหวดัจันทบุรี   
  17. นายพงศ์ศักด์ิ รัตนมังคลานนท ์ตําแหน่งหัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) 
ตําแหน่งเลขที่ 2781 สังกัดกลุ่มส่งเสรมิและพัฒนาเกษตรกร สํานักงานเกษตรจังหวดัชลบุร ี

18. นายสุนทร ทิพย์ศร ตําแหน่งหัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) 
ตําแหน่งเลขที่ 2962 สังกัดกลุ่มส่งเสรมิและพัฒนาเกษตรกร สํานักงานเกษตรจังหวดัชัยภูม ิ
  19. นายวิศิษฎ ์เพชรศักดา ตําแหน่งหัวหน้ากลุม่ (นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) 
ตําแหน่งเลขที่ 3461 สังกัดกลุ่มส่งเสรมิและพัฒนาเกษตรกร สํานักงานเกษตรจังหวดัเชียงใหม ่
  20. นายภาสวัต รัตนศร ีตําแหน่งผู้อํานวยการกลุ่ม (นักวิชาการการเกษตรชํานาญการพิเศษ)     
ตําแหน่งเลขที่ 1525 สังกัดกลุ่มส่งเสรมิและพัฒนาการผลิต สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 5 จังหวัดสงขลา 
  21. นายอํานาจ บัวขาว ตําแหน่งหัวหน้ากลุม่ (นักวิชาการสง่เสรมิการเกษตรชํานาญการพิเศษ)        
ตําแหน่งเลขที่ 4607 สังกัดกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สํานักงานเกษตรจังหวัดอาํนาจเจริญ 
  22. นายพงษ์มนัส ทองกลัด ตาํแหน่งหัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสรมิการเกษตรชํานาญการพิเศษ) 
ตําแหน่งเลขที่ 4827 สังกัดกลุ่มส่งเสรมิและพัฒนาการผลิต สํานักงานเกษตรจังหวดันครสวรรค ์
  23. นายนุวัฒน์ สขุสถาน ตําแหน่งหัวหน้ากลุ่ม (นักวชิาการส่งเสรมิการเกษตรชํานาญการพิเศษ)    
ตําแหน่งเลขที่ 5058 สังกัดกลุ่มส่งเสรมิและพัฒนาเกษตรกร สํานักงานเกษตรจังหวดันราธิวาส 
  24. นายอัครเดช จันทรตัน์ ตําแหน่งหัวหน้ากลุ่ม (นักวชิาการส่งเสรมิการเกษตรชํานาญการพิเศษ)    
ตําแหน่งเลขที่ 6220 สังกัดกลุ่มส่งเสรมิและพัฒนาการผลิต สํานักงานเกษตรจังหวดัพัทลุง 
  25. นายอรุณ แสงหิรัญ ตําแหน่งหัวหน้ากลุม่ (นักวชิาการสง่เสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)          
ตําแหน่งเลขที่ 6581 สังกัดกลุ่มส่งเสรมิและพัฒนาการผลิต สํานักงานเกษตรจังหวดัเพชรบุรี 
  26. นายรักษ์ชัย วดีศิริศักด์ิ ตาํแหน่งหัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสรมิการเกษตรชํานาญการพิเศษ) 
ตําแหน่งเลขที่ 6667 สังกัดกลุ่มส่งเสรมิและพัฒนาการผลิต สํานักงานเกษตรจังหวดัเพชรบูรณ์ 
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  27. นายบรรจง ร่วมสขุ ตําแหน่งหัวหน้ากลุม่ (นักวชิาการสง่เสรมิการเกษตรชํานาญการพิเศษ)   
ตําแหน่งเลขที่ 7154 สังกัดกลุ่มส่งเสรมิและพัฒนาการผลิต สํานักงานเกษตรจังหวดัมุกดาหาร 
  28. นายสันติ เปล่งแสง ตําแหน่งหัวหน้ากลุม่ (นักวิชาการส่งเสรมิการเกษตรชํานาญการพิเศษ)    
ตําแหน่งเลขที่ 7713 สังกัดกลุ่มส่งเสรมิและพัฒนาการผลิต สํานักงานเกษตรจังหวดัระนอง 
  29. นายนิเวศน์ อุตเจรญิ ตําแหน่งหัวหน้ากลุ่ม (นักวชิาการส่งเสรมิการเกษตรชํานาญการพิเศษ) 
ตําแหน่งเลขที่ 8112 สังกัดกลุ่มส่งเสรมิและพัฒนาเกษตรกร สํานักงานเกษตรจังหวดัลําปาง 
  30. นายเอนก เทพปินตา ตําแหน่งหัวหน้ากลุม่ (นักวิชาการสง่เสรมิการเกษตรชํานาญการพิเศษ) 
ตําแหน่งเลขที่ 8120 สังกัดกลุ่มส่งเสรมิและพัฒนาการผลิต สํานักงานเกษตรจังหวดัลําปาง 
  31. นายวีเซน ต้ังพสิฐิโยธิน  ตําแหน่งหัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) 
ตําแหน่งเลขที่ 9326 สังกัดกลุ่มส่งเสรมิและพัฒนาเกษตรกร สํานักงานเกษตรจังหวดัสระแก้ว 
  32. นายเสร ีนะเวรัมย์ ตําแหน่งหัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) ตําแหน่ง
เลขที่ 10004 สังกัดกลุม่ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สํานักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร ์

33. นายอดุลย์ ดุจจานุทัศน์ ตําแหน่งหัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) 
ตําแหน่งเลขที่ 10515 สังกัดกลุม่ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี 

34. นายประดิษฐ์ คนยัง ตําแหน่งหัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) 
ตําแหน่งเลขที่ 10523 สังกัดกลุม่ส่งเสริมและพัฒนาการผลติ สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี 
  35. นายสมนึก เพชรชว่ย ตาํแหน่งหัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) 
ตําแหน่งเลขที่ 5555 สังกัดกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สํานักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี 
  36. นายอมร สวุรรณรัตน์ ตาํแหน่งหัวหน้ากลุ่ม (นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)    
ตําแหน่งเลขที่ 9125 สังกัดกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ จังหวัดสตลู 
  37. นายเฉลิมพงษ์ ชว่งไชยยะ ตําแหน่งเกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) 
ตําแหน่งเลขที่ 2013 สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอยางตลาด จังหวดักาฬสินธ์ุ 
  38. นายอภินันท์ ประเสรฐิสันติ ตาํแหน่งเกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) 
ตําแหน่งเลขที่ 3352 สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
  39. นายสุรพล ช่ืนเย็น ตําแหน่งเกษตรอําเภอ (นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)   
ตําแหน่งเลขที่ 3607 สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม ่
  40. นายศิลาวฒิุ เพ็งอ้น ตําแหน่งเกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสรมิการเกษตรชํานาญการพิเศษ) 
ตําแหน่งเลขที่ 4042 สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
  41. นายประมวล วงศ์สขุ ตําแหน่งเกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ
พิเศษ) ตําแหน่งเลขที่ 4359 สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
  42. นายโชคชยั รัตนพาหุ ตําแหน่งเกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสรมิการเกษตรชํานาญการพิเศษ) 
ตําแหน่งเลขที่ 4616 สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  43. นายสามารถ เรืองปราชญ์ ตําแหน่งเกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชาํนาญการ
พิเศษ) ตําแหน่งเลขที่ 5954 สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

44. นายรังษี ปัทมามาลย์ ตําแหน่งเกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) 
ตําแหน่งเลขที่ 6996 สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

45. นายประยูร... 
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45. นายประยูร เหล่าลือชา ตําแหน่งเกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) 
ตําแหน่งเลขที ่7055 สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
  46. นายวสิุทธิ ์ไชยชนะ ตําแหน่งเกษตรอําเภอ (นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ)    
ตําแหน่งเลขที่ 7330 สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอรามัน จังหวัดยะลา 

47. นายมานิตย์ สาสนาม ตําแหน่งเกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) 
ตําแหน่งเลขที่ 7539 สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
  48. นายมนัส พัฒนวโรดม ตาํแหน่งเกษตรอาํเภอ (นักวชิาการส่งเสรมิการเกษตรชํานาญการพิเศษ) 
ตําแหน่งเลขที่ 7886 สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 

49. นายสถิตย์ พิมพ์ทอง ตาํแหน่งเกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) 
ตําแหน่งเลขที่ 8550 สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
  50. นายวรีะพงศ์ อุไรกลุ ตําแหน่งเกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสรมิการเกษตรชํานาญการพิเศษ)    
ตําแหน่งเลขที่ 8961 สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอจะนะ จังหวดัสงขลา 
  51. นายประยูร อินประถม ตาํแหน่งเกษตรอําเภอ (นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) 
ตําแหน่งเลขที่ 9588 สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 
  52. นายคมเดช จริตงาม ตําแหน่งเกษตรอําเภอ (นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) 
ตําแหน่งเลขที่ 9791 สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

53. นายสว่าง ศรีโยหะ ตําแหน่งเกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) 
ตําแหน่งเลขที่ 11173 สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ 
  54. นางพรรณี ลี้ตระกูล ตาํแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักทรัพยากรบุคคลชาํนาญการ) ตําแหน่งเลขท่ี 164   
ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าทีส่ัมพันธ์ กองการเจา้หน้าที ่
  55. นางสมรักษ์ เพชรโช ตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักจดัการงานทั่วไปชํานาญการ) ตําแหน่งเลขที่ 927   
ฝ่ายบรหิารท่ัวไป สํานักพัฒนาเกษตรกร 
  56. นายมาโนช เอ่ียมปิยะ ตาํแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ ตําแหน่งเลขที่ 978      
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ส่วนส่งเสริมวิสาหกิจเกษตรชุมชน สํานักพัฒนาเกษตรกร 
  57. นางอุบลรตัน์ คงยิง่ ตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย (เจ้าพนักงานการเงินและบญัชีอาวุโส) ตําแหน่งเลขที ่87   
ฝ่ายตรวจสอบ กองคลัง 
  58. นางสังวาลย์ รัตนตระกูล ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ ตําแหน่งเลขที่1426 
สังกัดกลุม่ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 4 จังหวัดขอนแก่น 

59. นายสุรพงษ์ กลางเค่ือม ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชาํนาญการ  
ตําแหน่งเลขที่ 1430 สังกัดศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดขอนแก่น สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที ่4 
จังหวัดขอนแก่น 
  60. นายสมชาย ลิ้มวฒันชัย ตําแหน่งหัวหน้ากลุม่ (นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ)           
ตําแหน่งเลขท่ี 2103 สังกัดกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สํานักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ 
  61. นางสาวกมลรัตน์ นาคคํา ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสรมิการเกษตรชํานาญการ ตําแหน่งเลขที ่2137 
สังกัดกลุม่ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สํานักงานเกษตรจังหวัดกําแพงเพชร 
 

62. นายประยงค์... 
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  62. นายประยงค์ แว่นทอง ตาํแหน่งเกษตรอําเภอ (นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ)         
ตําแหน่งเลขท่ี 2179 สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอคลองขลุง จังหวัดกาํแพงเพชร 
  63. นายสุทัศพล สกุลเดช ตําแหน่งเกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชาํนาญการ) 
ตําแหน่งเลขที่ 2832 สังกัดสาํนักงานเกษตรอําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 
  64. นายประสิทธิ์ จินสกุล ตําแหน่งเกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ) 
ตําแหน่งเลขที่ 3243 สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 
  65. นายสมบัติ เจริญพร ตาํแหน่งเกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ) 
ตําแหน่งเลขที่ 3318 สังกัดสาํนักงานเกษตรอําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
  66. นายยรรยง อัมโรจน์ ตําแหน่งเกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ) ตําแหน่งเลขที่ 3651 
สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม ่
  67. นายพงศ์พร ปิติกะวงศ์ ตําแหน่งเกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชาํนาญการ) 
ตําแหน่งเลขที่ 4327 สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสมีา 
  68. นายสิทธพิร จันทร์เมือง ตําแหน่ง(นักวิชาการส่งเสรมิการเกษตรชํานาญการ ตําแหน่งเลขที ่4755 
สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  69. นายเสรี ทองคําดี ตําแหน่งเกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ)             
ตําแหน่งเลขท่ี 4784 สังกัดสาํนักงานเกษตรอําเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  70. นายอร่าม บรรณทอง ตาํแหน่งเกษตรอําเภอ (นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ)             
ตําแหน่งเลขท่ี 4885 สังกัดสาํนักงานเกษตรอําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 
  71. นายสญัญา อ้ึงอาภรณ์ ตาํแหน่งเกษตรอําเภอ (นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ)           
ตําแหน่งเลขท่ี 4973 สังกัดสาํนักงานเกษตรอําเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 
  72. นายราเชนทร์ ณ น่าน ตําแหน่งเกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสรมิการเกษตรชํานาญการ)            
ตําแหน่งเลขท่ี 5278 สังกัดสาํนักงานเกษตรอําเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 
  73. นายประพนธ์ บรรจงศิริทัศน์ ตําแหน่งเกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ) 
ตําแหน่งเลขที่ 5527 สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
  74. นายชม เทพรักษ์ ตําแหน่งเกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสรมิการเกษตรชํานาญการ)             
ตําแหน่งเลขท่ี 5813 สังกัดสาํนักงานเกษตรอําเภอมายอ จังหวัดปัตตานี 
  75. นายสมพล สิทธโิชค ตําแหน่งเกษตรอําเภอ (นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ)             
ตําแหน่งเลขท่ี 5821 สังกัดสาํนักงานเกษตรอําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 
  76. นายวิชิต มณเฑียรทอง ตําแหน่งเกษตรอําเภอ (นักวชิาการส่งเสรมิการเกษตรชํานาญการ)          
ตําแหน่งเลขท่ี 5847 สังกัดสาํนักงานเกษตรอําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 
  77. นายวรวทิย์ ขุมเพช็ร์ ตําแหน่งเกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ) 
ตําแหน่งเลขที่ 5906 สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  78. นายเทยีนสิร ิสีบุญสกุลวฒัน์ ตําแหน่งเกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสรมิการเกษตรชํานาญการ) 
ตําแหน่งเลขท่ี 6621 สังกัดสาํนักงานเกษตรอําเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 
  79. นายดิเรก เรืองภิญโญ ตําแหน่งเกษตรอําเภอ (นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ)          
ตําแหน่งเลขท่ี 6696 สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

80. นายทองอินทร์... 



- 6 – 
 
  80. นายทองอินทร ์จุมพิศ ตําแหน่งเกษตรอําเภอ (นักวชิาการส่งเสรมิการเกษตรชํานาญการ)         
ตําแหน่งเลขท่ี 6867 สังกัดสาํนักงานเกษตรอําเภอลอง จังหวัดแพร ่
  81. นางพิกุล วงษ์คําจันทร์ ตําแหน่งเกษตรอําเภอ (นักวชิาการส่งเสรมิการเกษตรชํานาญการ)         
ตําแหน่งเลขท่ี 7014 สังกัดสาํนักงานเกษตรอําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
  82. นายอนุวัฒน์ พิสยัพันธ ์ตําแหน่งเกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชาํนาญการ) 
ตําแหน่งเลขที่ 7461 สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 
  83. นายอรุณพงศ์ แผ่ตระกูลอนันต์ ตําแหน่งเกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสรมิการเกษตรชํานาญการ) 
ตําแหน่งเลขท่ี 7770 สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
  84. นางพวงเล็ก ซ่อนกลิ่น ตําแหน่งเกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสรมิการเกษตรชํานาญการ) ตําแหน่งเลขที่ 7824 
สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 
  85. นายสุรวฒิุ ธรรมจารี ตาํแหน่งเกษตรอาํเภอ (นักวิชาการส่งเสรมิการเกษตรชํานาญการ)          
ตําแหน่งเลขท่ี 7877 สังกัดสาํนักงานเกษตรอําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 
  86. นางระพีพรรณ ช่างเชิงประดิษฐ์ ตําแหน่งเกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ) 
ตําแหน่งเลขที่ 8040 สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอโคกสาํโรง จังหวัดลพบุรี 
  87. นายจรัส แก้ววงษ์ ตําแหน่งเกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ) 
ตําแหน่งเลขที ่8155 สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอแจ้หม่ จังหวัดลําปาง 
  88. นายมนตรี ดีวงศ์สาย ตําแหน่งเกษตรอําเภอ (นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ)         
ตําแหน่งเลขท่ี 8176 สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 
  89. นายเสมอ อุ่นโพธ ิตําแหน่งเกษตรอําเภอ (นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ)     
ตําแหน่งเลขที่ 8318 สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลําพูน 
  90. นายสายศิลป์ คําพินิจ ตาํแหน่งเกษตรอําเภอ (นักวชิาการส่งเสรมิการเกษตรชํานาญการ)         
ตําแหน่งเลขท่ี 8348 สังกัดสาํนักงานเกษตรอําเภอป่าซาง จังหวัดลําพูน 
  91. นางสาวประทีป จันทร์จิระ ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ ตาํแหน่งเลขที่ 8621 
สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
  92. นายสมสวสัด์ิ โยธาไพร ตาํแหน่งเกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสรมิการเกษตรชํานาญการ)            
ตําแหน่งเลขท่ี 8799 สังกัดสาํนักงานเกษตรอําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
  93. นายชยัวฒัน์ อินทรสิทธิ ์ตาํแหน่งเกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสรมิการเกษตรชํานาญการ)           
ตําแหน่งเลขท่ี 8887 สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 
  94. นายสานิต ศิริวัฒน์ ตําแหน่งเกษตรอําเภอ (นักวชิาการส่งเสรมิการเกษตรชํานาญการ)            
ตําแหน่งเลขท่ี 8900 สังกัดสาํนักงานเกษตรอําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 
  95. นายวิรชั ดวงภักด ีตําแหน่งเกษตรอําเภอ (นักวชิาการสง่เสริมการเกษตรชํานาญการ)            
ตําแหน่งเลขท่ี 8952 สังกัดสาํนักงานเกษตรอําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 
  96. นายวทิยา ภู่ภูมิรัตน์ ตําแหน่งเกษตรอําเภอ (นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ)           
ตําแหน่งเลขท่ี 8976 สังกัดสาํนักงานเกษตรอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
  97. นายนิทัศน์ จรูญศักด์ิ ตาํแหน่งเกษตรอาํเภอ (นักวิชาการส่งเสรมิการเกษตรชํานาญการ)           
ตําแหน่งเลขท่ี 8992 สังกัดสาํนักงานเกษตรอําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 
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  98. นายกระจาย ชิตณรงค์ ตาํแหน่งเกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสรมิการเกษตรชํานาญการ)          
ตําแหน่งเลขท่ี 9065 สังกัดสาํนักงานเกษตรอําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 
  99. นายพินัย แก้วสุรัตน์ ตําแหน่งเกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสรมิการเกษตรชํานาญการ)             
ตําแหน่งเลขท่ี 9093 สังกัดสาํนักงานเกษตรอําเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 
  100. นายวรรณะ หงษ์พฤกษ์ ตาํแหน่งเกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสรมิการเกษตรชํานาญการ)            
ตําแหน่งเลขท่ี 9107 สังกัดสาํนักงานเกษตรอําเภอคลองหอยโข่ง จังหวดัสงขลา 
  101. นางวงเดอืน มณี ตําแหน่งเกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ)                    
ตําแหน่งเลขท่ี 9478 สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี 
  102. นายสําอาง คงวัน ตําแหน่งเกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ) 
ตําแหน่งเลขที่ 10173 สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 
  103. นายววิฒัน์ เกษพิชัยณรงค์ ตําแหน่งเกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ) 
ตําแหน่งเลขที่ 10476 สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอ่างทอง 
  104. นางศรีหฤทยั เจริญรตัน์ ตําแหน่งเกษตรอําเภอ (นักวิชาการส่งเสรมิการเกษตรชํานาญการ)   
ตําแหน่งเลขท่ี 10885 สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 
  105. นายวีระศักด์ิ วรินทรา ตําแหน่งเกษตรอําเภอ (เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส) ตําแหน่งเลขที่ 
3930 สังกัดสาํนักงานเกษตรอําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
  106. นายสมชาย เจตตกร ตําแหน่งเกษตรอําเภอ (เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส) ตําแหน่งเลขที่ 5948 
สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  107. นายวีระศักด์ิ แก้วคราม ตาํแหน่งเกษตรอําเภอ (เจ้าพนักงานการเกษตรอาวโุส) ตําแหน่งเลขที่ 3690 
สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่ 
  108. นายสทุนิ อุปกิจ ตําแหน่งเกษตรอําเภอ (เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส) ตําแหน่งเลขที่ 9207 
สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
  109. นายจํารูญ สทุธิบูลย์ ตาํแหน่งเกษตรอาํเภอ (เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส) ตําแหน่งเลขที่ 9619
สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
  110. นายตํารา แจ่มใส ตําแหน่งเกษตรอําเภอ (เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส) ตําแหน่งเลขที่ 10824 
สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  111. นายประเทือง มโหฬาร ตําแหน่งเกษตรอําเภอ (เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส)                   
ตําแหน่งเลขท่ี 10911 สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอห้วยคต จังหวัดอุทยัธานี 
  112. นางสาวอารมณ์ พวงซ้อน ตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ) 
ตําแหน่งเลขที่ 2875 สังกัดสํานักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท 
  113. นางบัวลอย อุตเจริญ ตาํแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ ตําแหน่งเลขท่ี 3455           
สังกัดสํานักงานเกษตรจังหวดัเชียงใหม ่
  114. นางสาวปราณี กาญจนเกษม ตําแหน่งนักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ ตําแหน่งเลขที่ 8507 
สังกัดสํานักงานเกษตรจังหวดัศรีสะเกษ 
  115. นางกรรณิการ์ ประดิษฐ์ศิลปกุล ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ  
ตําแหน่งเลขที่ 2666 สังกัดกลุ่มส่งเสรมิและพัฒนาการผลิต สํานักงานเกษตรจังหวดัฉะเชิงเทรา 
 

116. นายสราวุธ... 



- 8 - 
 
  116. นายสราวุธ พิพัฒน์บุญทอง ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ ตําแหน่งเลขที่ 
2935 สังกัดกลุ่มส่งเสรมิและพัฒนาการผลิต สํานักงานเกษตรจังหวัดชยันาท 
  117. นายการนัต์ แพบํารุง ตาํแหน่งนักวิชาการส่งเสรมิการเกษตรชํานาญการ ตําแหน่งเลขที่ 5622 
สังกัดกลุม่ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สํานักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  118. นายธํารง จําเรญิสาร ตาํแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ ตําแหน่งเลขที่ 7487  
สังกัดกลุม่ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สํานักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด 
  119. นายสุทศัน์  บุตรสระเกษ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ ตําแหน่งเลขที่ 8386 
สังกัดกลุม่ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สํานักงานเกษตรจังหวัดเลย  
  120. นายเสนีย์ คชอัมพล ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ ตําแหน่งเลขที่ 9508 
สังกัดกลุม่ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สํานักงานเกษตรจังหวัดลพบุร ี
  121. นางรุง่ทพิย ์จิรฐัติพงษ์ ตาํแหน่งนักวชิาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ ตําแหน่งเลขที ่10729 
สังกัดกลุม่ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สํานักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ 
  122. นายวีระศักด์ิ แต่งเนตร ตาํแหน่งนักวชิาการส่งเสรมิการเกษตรชํานาญการ ตําแหน่งเลขท่ี 10738 
สังกัดกลุม่ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สํานักงานเกษตรจังหวัดอุตรดติถ์ 
  123. นายการณุ ทรัพย์ธน ตาํแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ ตําแหน่งเลขที่ 1735 
สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี 
  124. นายทเิดช ศรีใคร่นุ่น ตาํแหน่งนักวิชาการส่งเสรมิการเกษตรชํานาญการ ตําแหน่งเลขที่ 2109   
สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ ์
  125. นายสมนึก สุนทรกรัญ ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสรมิการเกษตรชํานาญการ ตําแหน่งเลขท่ี 2450 
สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 
  126. นางกฤษกร รัตนอุดม ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ ตําแหน่งเลขที่ 2615 
สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุร ี
  127. นายเสด็จ ศรียาภัย ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ ตําแหน่งเลขที่ 2677 
สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  128. นางสาวอุไรพร หิรัญคํา ตาํแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ ตําแหน่งเลขท่ี 2842 
สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบรุ ี
  129. นายรณรงค์ นามวิจิตร ตําแหน่งนักวชิาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ ตําแหน่งเลขที ่3103 
สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 
  130. นายสมชาย ขําบุญเกิด ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสรมิการเกษตรชํานาญการ ตําแหน่งเลขที ่3192 
สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอหลังสวน จังหวัดชมุพร 
  131. นายนิวฒัน์ ย้อยสวสัด์ิ ตาํแหน่งนักวิชาการส่งเสรมิการเกษตรชํานาญการ ตําแหน่งเลขที ่3211 
สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอสวี จังหวัดชมุพร 
  132. นายเลอฉัตร ชยัสงคราม ตําแหน่งนักวชิาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ ตําแหน่งเลขที ่3221 
สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 
  133. นายสพุชิัย หมายเมฆ ตําแหน่งนักวชิาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ ตําแหน่งเลขที ่3239 
สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอพะโตะ๊ จังหวดัชมุพร 
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  134. นายนิรันดร์ พรธรรม ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสรมิการเกษตรชํานาญการ ตาํแหน่งเลขที่ 3525 
สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ่
  135 นายประสทิธิ ์เขยีนสวุรรณ ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสรมิการเกษตรชํานาญการ ตาํแหน่งเลขที ่4312 
สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  136. นายสุรชัย นภาสกุล ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ ตําแหน่งเลขที่ 4401 
สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสมีา 
  137. นายวิชา นาคฤทธิ์ ตําแหน่งนักวชิาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ ตําแหน่งเลขที ่4753          
สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  138. นางกัลยา เกตุแก้ว ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ ตําแหน่งเลขท่ี5039     
สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
  139. นายจักรเพชร บุญเกษม ตาํแหน่งนักวิชาการส่งเสรมิการเกษตรชํานาญการ ตําแหน่งเลขที ่6091
สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา 
  140. นายสรุพงค์ ผ่องสวุรรณ ตาํแหน่งนักวชิาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ ตําแหน่งเลขที ่6300 
สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 
  141. นายเสริม มาดหมาย ตาํแหน่งนักวิชาการส่งเสรมิการเกษตรชํานาญการ ตําแหน่งเลขที่ 6515 
สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 
  142. นายดุสติ ขาวทอง ตําแหน่งนักวชิาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ ตําแหน่งเลขที ่6616        
สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุร ี
  143. นายอนันต์ ชติเกษร ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ ตาํแหน่งเลขที่ 6780 
สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  144. นายปรีชา ประกอบ ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสรมิการเกษตรชํานาญการ ตาํแหน่งเลขที่ 7641   
สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 
  145. นายพงษ์ศักด์ิ กาญจนภี ตาํแหน่งนักวชิาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ ตําแหน่งเลขที ่7648   
สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอโพธ์ิชัย จังหวดัร้อยเอ็ด 
  146. นางนุกูล ชนะสุนทร ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ ตําแหน่งเลขที่ 7798 
สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
  147. นางนาฎยา ศรโีพธิ ์ตําแหน่งนักวชิาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ ตําแหน่งเลขที ่8553 
สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอกันทรลักษณ ์จังหวัดศรีสะเกษ 
  148. นายปัญญา พิจารณ์ ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ ตําแหน่งเลขที่ 8622 
สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
  149. นายมนตรี ถาวรวีย์ ตําแหน่งนักวชิาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ ตําแหน่งเลขที ่8956    
สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 
  150. นายสชุาติ สิทธิศักด์ิ ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ ตาํแหน่งเลขที่ 8966   
สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
  151. นายโสภณ ชเูชดิ ตําแหน่งนักวิชาการสง่เสรมิการเกษตรชํานาญการ ตาํแหน่งเลขท่ี 9076       
สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
 

152. นายชาญวิทย์... 
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  152. นายชาญวิทย์ กมล ตาํแหน่งนักวิชาการส่งเสรมิการเกษตรชํานาญการ ตําแหน่งเลขที่ 9687  
สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 
  153. นายอดุลย์ สยังกูล ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสรมิการเกษตรชํานาญการ ตําแหน่งเลขท่ี 9924   
สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
  154. นางยุวนุช พรหมบุตร ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ ตําแหน่งเลขท่ี 10016 
สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร ์
  155. นางปราณี พงศ์อินทรสุทธิ์ ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ ตําแหน่งเลขที่ 11067 
สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอนํ้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี 
  156. นายบัณฑิต วาทิรอยรัมย์ ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ ตําแหน่งเลขที่ 11130 
สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี 
  157. นายไสว เสง่ียมศักด์ิ ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสรมิการเกษตรชํานาญการ ตาํแหน่งเลขท่ี 11202 
สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ 
  158. นางกัญภร ผดุงจิตต์ ตาํแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน ตําแหน่งเลขท่ี 811                  
สังกัดฝ่ายบริหารท่ัวไป สํานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
  159. นายสมชาย จอมมะเริง ตําแหน่งผูป้ระกาศและรายงานข่าวชํานาญงาน ตําแหน่งเลขท่ี 823    
สังกัดฝ่ายวิทยุการเกษตร สํานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
  160. นายวสันต์ ชยัสันติเกียรติ ตําแหน่งนายช่างเคร่ืองกลชาํนาญงาน ตําแหน่งเลขที ่1060        
สังกัด ฝ่ายพัฒนาการผลิตเพ่ือควบคุมศัตรพืูชผักผลไม้เพ่ือการส่งออก ส่วนส่งเสริมและบริการพัฒนาคุณภาพสินค้า 
สํานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
  161. นายประหยัด รัตนรัตน์ ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชํานาญงาน ตําแหน่งเลขที ่1073     
สังกัดกลุ่มงานจัดการพันธุ์พืชเพาะเลี้ยง ส่วนพัฒนาการเพาะเลี้ยงและจัดการพันธุ์พืช สํานักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร 
  162. นางพจนารถ จันทรเ์สวก ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดชุาํนาญงาน ตําแหน่งเลขที ่107            
สังกัดฝ่ายพัสด ุกองคลัง 
  163. นางนันธยิา โพธิ์ขุน ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน ตําแหน่งเลขที ่266                   
สังกัดฝ่ายบริหารท่ัวไป ศูนย์สารสนเทศ 
  164. นางอุไร ทันนิเทศ ตาํแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน ตําแหน่งเลขที่ 1216  
สังกัดฝ่ายบริหารท่ัวไป สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท 
  165. นางวรัญญา แย้มสิงห์ ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน ตําแหน่งเลขที่ 1264 
สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 จังหวัดราชบุร ี
  166. นายโกวทิ จินดา ตําแหน่งนายช่างเคร่ืองกลชํานาญงาน ตําแหน่งเลขที่ 1681 สังกัดศูนย์ส่งเสรมิ
และพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลาํพูน (พันธุ์ พืชเพาะเลี้ยง) สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
เขตท่ี 6 จังหวัดเชียงใหม ่
  167. นายวรเทพ ทองอไุร ตาํแหน่งหัวหน้าฝ่าย (เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน) ตาํแหน่งเลขที่ 1715
สังกัดสํานักงานเกษตรจังหวดักระบ่ี   
  168. นายสชุนิ รักดีแข ตาํแหน่งหัวหน้าฝ่าย (เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส) ตาํแหน่งเลขท่ี 5616        
สังกัดฝ่ายบริหารท่ัวไป สํานักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

169. นายไพฑูรย์... 
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  169. นายไพฑูรย์ วัณณกูล ตาํแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชาํนาญงาน ตําแหน่งเลขที ่2349       
สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 
  170. นายพิสฐิ วิรัตินันท ์ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชาํนาญงาน ตําแหน่งเลขที ่3207         
สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอปะทิว จังหวัดชมุพร 
  171. นายชาติพงศ์ ไพเราะ ตาํแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชาํนาญงาน ตําแหน่งเลขที ่4774       
สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  172. นายโกเมษ ธนโชติ ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชํานาญงาน ตําแหน่งเลขที ่3655          
สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม ่
  173. นายสัมพันธ ์บุญช่วย ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชํานาญงาน ตําแหน่งเลขที ่5477       
สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
  174. นายดํารงค์ ราชกรุณา ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชํานาญงาน ตําแหน่งเลขที ่5640      
สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรขัีนธ ์
  175. นายธวัช วชัรนพวิภา ตาํแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชาํนาญงาน ตําแหน่งเลขที ่9946         
สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  176. นายประสาน แก้วสํารวม ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชํานาญงาน ตาํแหน่งเลขที่ 6650       
สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบรุี 
  177. นายพิจติร พลตาล ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชาํนาญงาน ตําแหน่งเลขที ่7115   
สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
  178. นายทรงชัย วีระสวสัด์ิ ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชํานาญงาน ตําแหน่งเลขที ่9388      
สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอวังสมบูรณ์ จงัหวัดสระแก้ว 
  179. นางนฤมล พุทธาพร ตําแหน่งเจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชํานาญงาน ตาํแหน่งเลขที ่2799     
สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
  180. นางสาวประภาพร ไชยสิงห ์ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชํานาญงาน ตําแหน่งเลขที่ 1940       
สังกัดฝ่ายบริหารท่ัวไป สํานักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  181. นางอาบบุญ รักษ์วงศ์ ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน ตําแหน่งเลขที ่8977         
สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
  182. นางรชัวรรณ บุญลือ ตาํแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน ตําแหน่งเลขที ่9259         
สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
  183. นางอรพันธ์ ทองบัวศิริไล ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน ตําแหน่งเลขที ่9716        
สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
  184. นางอําพนัธ์ ธรรมสละ ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน ตําแหน่งเลขที ่9733         
สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ฉะน้ัน... 
 
 
 
 




