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     ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร 

                    เรื่อง  ให้ลกูจ้างประจํารายเดือนพ้นจากราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
                            ณ  วันที่ 1  ตลุาคม พ.ศ. 2555  เพราะเกษียณอายุราชการ 

        -------------------------------------------------- 

  ด้วยกรมส่งเสรมิการเกษตร มลีูกจ้างประจํารายเดือน ซึ่งมอีายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ 
และจะต้องพ้นจากราชการเมือ่สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จํานวน 53 ราย คือ 

1. นายไพฑูรย์ เพ็ชรไชย  ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส1 ตําแหน่งเลขที่ 17 
สังกัดสํานักงานเลขานุการกรม 

2. นางอําไพ รักสํารวจ ตําแหน่งพนักงานการเงินและบัญช ีระดับ ส3 ตําแหน่งเลขที ่65 
สังกัดกองคลัง 

3. นางสุภาพ วันวเิวก ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ ส3 ตําแหน่งเลขที่ 85 
สังกัดกองแผนงาน 

4. นายวีระ วริิยะรัตน์ ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระดบั ส1 ตําแหน่งเลขที่ 87 
สังกัดกองแผนงาน 

5. นายวิรัส แสงเสือ ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส1 ตําแหน่งเลขที่ 807 
สังกัดสํานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

6. นางอุไร ญวนมี ตําแหน่งพนักงานเข้าเล่ม ระดับ บ2 ตาํแหน่งเลขที่ 837  
สังกัดสํานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

7. นายยงยุทธ จําปางาม ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต ์ระดับ ส1 ตําแหน่งเลขที่ 851              
สังกัดสํานักพัฒนาเกษตรกร 

8. นายประเสริฐ แสงประเสริฐ ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส1 ตําแหน่งเลขที่ 973  
สังกัดสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท 

9. นางวงเดือน เฉยพันธ ์ตาํแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ ส4 ตําแหน่งเลขที่ 966  
สังกัดสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท 

10. นางสาวขวญัยืน มานะภักดี ตําแหน่งพนักงานทั่วไป ระดับ บ2 ตําแหน่งเลขที่ 1081 
สังกัดศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี 2 จงัหวัดราชบุร ี

11. นายสําอางค์ กลิ่นสุคนธ์ ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2 ตาํแหน่งเลขท่ี 1073  
สังกัดศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี (พันธ์ุพืชเพาะเลี้ยง) สํานักส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรเขตที ่2 จังหวัดราชบุรี          
  12. นางมานพ นวลแก้ว ตาํแหน่งพนักงานสถานที่ ระดบั บ1 ตําแหน่งเลขที่ 1112 
สังกัดศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที ่3 จังหวัดระยอง 
   

        13. นายบุญถม...  
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13. นายบุญถม ชัยเดช ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ บ3 ตําแหน่งเลขที่ 1181  
สังกัดศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดขอนแก่น สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที ่4 จังหวัดขอนแก่น 

14. นายคําตา แก้วเจรญิ ตาํแหน่งพนักงานปราบศัตรูพืช ระดับ บ2 ตาํแหน่งเลขที่ 1226 
สังกัดศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดอุดรธานี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) สํานักส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรเขตที ่4 จังหวัดขอนแก่น 

15. นายยกเหื้อน สังข์คร ตําแหน่งพนักงานเกษตรพ้ืนฐาน ระดับ บ2 ตําแหน่งเลขที่ 1382 
สังกัดศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสรุาษฏร์ธานี (พืชสวน) สํานักสง่เสริมและพัฒนาการเกษตร 
เขตที ่5 จังหวัดสงขลา 

16. นายอับดุลฮาเล็ม จารง ตําแหน่งพนักงานเกษตรพ้ืนฐาน ระดับ บ2 ตําแหน่งเลขที่ 1363 
สังกัดศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดยะลา (พืชสวน) สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที ่5 
จังหวัดสงขลา 

17. นายพยอม คงเครือ ตําแหน่งพนักงานเกษตรพ้ืนฐาน ระดับ บ2 ตําแหน่งเลขที่ 1389 
สังกัดศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบ่ี (พืชสวน) สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
เขตที ่5 จังหวัดสงขลา 

18. นายคําอ้าย ธิจิตตัง ตําแหน่งพนักงานเกษตรพ้ืนฐาน ระดับ บ1 ตําแหน่งเลขที่ 883  
สังกัดศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชยีงราย (พืชสวน) สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร      
เขตที ่6 จังหวัดเชียงใหม ่

19. นายณรงค์ สะถา ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ บ1 ตําแหน่งเลขที่ 1417 
สังกัดสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม ่

20. นายวัชรศักย์ หินใหญ่ ตําแหน่งพนักงานเกษตรพ้ืนฐาน ระดับ บ1 ตําแหน่งเลขที่ 1464   
สังกัดศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชยีงราย (พืชสวน) สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร     
เขตที ่6 จังหวัดเชียงใหม ่

21. นายสมทรง มโนวรรณ ตําแหน่งพนักงานเกษตรพ้ืนฐาน ระดับ บ1 ตําแหน่งเลขที่ 1465  
สังกัดศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชยีงราย (พืชสวน) สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร        
เขตที ่6 จังหวัดเชียงใหม ่

22. นายวรรณะ กิตติขจร ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส1 ตําแหน่งเลขที่ 1507 
สังกัดศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดพิษณุโลก สาํนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที ่6 จังหวัดเชียงใหม่ 

23. นายสนอง มานะศิริ ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต ์ระดับ ส1 ตําแหน่งเลขที่ 813  
สังกัดสํานักงานเกษตรจังหวดัจันทบุร ี

24. นายจรัญ เนียมมณี ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต ์ระดับ ส1 ตําแหน่งเลขที่ 883 
สังกัดสํานักงานเกษตรจังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

25. นายทิวา เกิดเอี่ยม ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระดบั ส1 ตําแหน่งเลขที่ 1606 
สังกัดสํานักงานเกษตรจังหวดัชัยนาท                                                                                                           

 
 

26. นายสมบัติ...  
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                    26. นายสมบัติ เอี่ยมมงคล ตําแหน่งพนักงานสถานที่ ระดับ บ1 ตําแหน่งเลขที่ 1608          
สังกัดสํานักงานเกษตรจังหวดัชัยนาท 

27. นายจํานงค์  มหาวงค์ ตําแหน่งพนักงานทั่วไป ระดบั บ1 ตําแหน่งเลขที่ 1656  
สังกัดสํานักงานเกษตรจังหวดัเชียงราย   

28. นายจักรพงษ์ จันทร์มูล ตําแหน่งพนักงานทั่วไป ระดับ บ2 ตําแหน่งเลขที่ 1686  
สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม ่

29. นายสุวรรณ์ ทาเวียง ตาํแหน่งพนักงานทั่วไป ระดับ บ2 ตําแหน่งเลขที่ 1690  
สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ่
  30. นายจรุง ศรีคง ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ บ1 ตาํแหน่งเลขท่ี 1699  
สังกัดสํานักงานเกษตรจังหวดัตรัง 

31. นายกระจาย เกิดสมนึก ตําแหน่งพนักงานทั่วไป ระดับ บ1 ตําแหน่งเลขที่ 1784  
สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

32. นายสมบูรณ์ กลมกูล ตาํแหน่งพนักงานทั่วไป ระดับ บ1 ตําแหน่งเลขท่ี 1822 
สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

33. นายปรีชา ขวญัแก้ว ตาํแหน่งพนักงานขับรถยนต ์ระดับ ส1 ตําแหน่งเลขท่ี 1891  
สังกัดสํานักงานเกษตรจังหวดัพังงา 

34. นายสังเวยีน คํานํ้าปาด ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต ์ระดับ ส1 ตําแหน่งเลขที่ 1923  
สังกัดสํานักงานเกษตรจังหวดัพิษณโุลก 

35 นางสุนิภา จันทร์ประอบ ตําแหน่งพนักงานสถานที่ ระดับ บ1 ตําแหน่งเลขท่ี 1926  
สังกัดสํานักงานเกษตรจังหวดัพิษณโุลก 

36. นายมนัส เป็นมูล ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระดบั ส1 ตําแหน่งเลขที่ 1959  
สังกัดสํานักงานเกษตรจังหวดัแพร ่

37. นายเงิน แซ่เอ่ียว ตําแหน่งพนักงานสถานที่ ระดับ บ1 ตําแหน่งเลขที่ 1967  
สังกัดสํานักงานเกษตรจังหวดัภูเก็ต 

38. นายประทวน จันทรส์ด ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส1 ตาํแหน่งเลขที่ 1992               
สังกัดสํานักงานเกษตรจังหวดัยโสธร 

39. นายวิชัย แซ่อ้ึง ตําแหน่งพนักงานทั่วไป ระดับ บ1 ตําแหน่งเลขที่ 2000                    
สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 

40. นายขุน เหล็กนอก ตําแหน่งพนักงานท่ัวไป ระดับ บ1 ตําแหน่งเลขที่ 2113  
สังกัดสํานักงานเกษตรจังหวดัเลย 

41. นายเย้ือน ถนอม ตําแหน่งพนักงานทั่วไป ระดับ บ1 ตําแหน่งเลขที่ 2126  
สังกัดสํานักงานเกษตรอําเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

42. นายโมรา จันทร์สว่าง ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ระดบั บ1 ตําแหน่ง           
เลขที่ 2161 สังกัดสํานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา 

43. นายสะอาด...  
 




