


 

 
1. ที่ กษ 1002/ เกษตรจังหวัดกระบี ่
  1. นายนพพล ราบบ าเพิง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    
  ส านักงานเกษตรอ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบ่ี 
  2. นางสาวรัสรินทร์ อธิอารยะพงศ ์เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ฝ่ายบริหาร

ทั่วไป ส านักงานเกษตรจังหวัดกระบี ่    

2. ที่ กษ 1002/  เกษตรจังหวัดก าแพงเพชร 
(นายชัยยุทธ พุทธิจุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงาน
เกษตรอ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร) 

3. ที่ กษ 1002/  เกษตรจังหวัดขอนแก่น 
   1. นายวีระ สมัตถะ เกษตรอ าเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
   พิเศษ) ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
  2. นางสุภิญญา พงษ์ค าพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

ส านักงานเกษตรอ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

4. ที่ กษ 1002/     เกษตรจังหวัดจันทบุรี 
  (นายนิพนธ์  สร้อยทอง เกษตรอ าเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรการ

ช านาญการพิเศษ) ส านกังานเกษตรอ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุร)ี  

5. ที่ กษ 1002/ เกษตรจังหวัดชลบุรี 
  (นางสุวิสาส์ กันตอนันตพร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี)  

6. ที่ กษ 1002/     เกษตรจังหวัดชัยนาท 
  (นายประสาร จ านงค์นารถ เกษตรอ าเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

ช านาญการพิเศษ) ส านักงานเกษตรอ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท) 

7. ที่ กษ 1002/      เกษตรจังหวัดเชียงราย 
   (นางพนิดา อุ่นกันทา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน ฝ่ายบรหิาร 

ทั่วไป ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย) 

8. ที่ กษ 1002/      เกษตรจังหวัดนราธิวาส 
   1. นางซัลวา หะยีเจะหลง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
   2. นายสมหมาย จันทร์แป้น เกษตรอ าเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 

ช านาญการพิเศษ) ส านักงานเกษตรอ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
     3. นางโซเฟีย เพ็งเทพ ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส านักงาน

เกษตรอ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส   

9. ที่ กษ 1002/ เกษตรจังหวัดน่าน 
  (นางจีรพร ยศอาลัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงาน

เกษตรอ าเภอ ภูเพียง จังหวัดน่าน)  
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10. ที่ กษ 1002/ เกษตรจังหวัดปัตตานี 
  (นายเจตน์ คงพิทักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ กลุ่มส่งเสริม

และพัฒนาการผลิต ส านักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี) 
 
11. ที่ กษ 1002/ เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  (นางสาวพัชราภา วานิชคาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 

12. ที่ กษ 1002/      เกษตรจังหวัดมหาสารคาม 
   (นายสุรพงษ์ ค าสะอาด เกษตรอ าเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 

ช านาญการพิเศษ) ส านักงานเกษตรอ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม) 

13. ที่ กษ 1002/  เกษตรจังหวัดยะลา 
   (ส านักงานเกษตรจังหวัดยะลา) 

14. ที่ กษ 1002/ เกษตรจังหวัดระยอง 
(นางประทุมทพิย ์สินเปี่ยม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ส านักงานเกษตรอ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง) 

15. ที่ กษ 1002/    เกษตรจังหวัดเลย 
  (นางมณีวรรณ บ่อค าเกิด นกัจดัการงานทั่วไปช านาญการ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

ส านักงานเกษตรจังหวัดเลย) 

16. ที่ กษ 1002/  เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ 
    (รางวัลชนะเลิศ ส านักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ) 
 

17. ที่ กษ 1002/               เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม 
   (นางมัทยา สุนทรวาทิน ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  
   กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม) 
 

18. ที่ กษ 1002/   เกษตรจังหวัดสงขลา 
    (นายเอกนรินทร ์ หลินเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

ส านักงานเกษตรอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา) 
 

19. ที่ กษ 1002/     เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ 
  (นางเกศรา วิไลวรรณ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ฝ่ายบริหารทัว่ไป ส านักงาน

เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์) 

20. ที่ กษ 1002/  เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี 
   1. นางสาวจันทราพร ประธาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  
   กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส านักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี 
  2. นายทัศนะ คูณค  า เกษตรอ าเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญ

การพิเศษ) ส านักงานเกษตรอ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 
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21. ที่ กษ 1002/  ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี 
   (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี) 

22. ที่ กษ 1002/     ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ 
  (นายสมชาย กนัธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่) 

23. ที่ กษ 1002/               ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดมหาสารคาม 
  (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดมหาสารคาม) 

24. ที่ กษ 1002/     ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  1. นายจักราวุธ ศุขวัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์     
  2. ศูนย์ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์ 

25. ที่ กษ 1002/     ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 
1. นายกวี  ลิม่อุสันโน นักวิชาการเกษตรช านาญการ กลุ่มวิชาการส่งเสริม 
การเกษตร  ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

     2. นางอรทัย ทองนอก เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 
 

แบบตอบรบั 
การเข้าร่วมพธิีมอบประกาศเกียรติคณุบคุคลและหน่วยงานดีเด่น ประจ าปี 61 
เนื่องในงานวนัที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมสง่เสริมการเกษตร ครบรอบปทีี่ 51 

วันอาทติยท์ี่ 21 ตุลาคม 2561 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5 
******************************* 

ชื่อบุคคล/ตัวแทนหน่วยงานดีเด่น นาย/นาง/นางสาว ...................................................................... 
สังกัด..................................................................................................................................................    
ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคล/หน่วยงานดีเด่น ประจ าปี 2561 

ประเภทเกษตรต าบลดีเด่น 
    ประเภทเกษตรอ าเภอดีเด่น 

ประเภทนักส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดดีเด่น 
ประเภทนักส่งเสริมการเกษตรส่วนกลางดีเด่น 
ประเภทเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนดีเด่น 
ประเภทศูนย์ปฏิบตัิการดีเด่น 
ประเภทส านักงานเกษตรจังหวัดดีเด่น 

 

สามารถเข้าร่วมงานดังนี  

 ยินดีเข้าร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ 
 ไม่สามารถเข้าร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ 
 ไม่สามารถเข้าร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ และได้มอบหมายผู้แทน  

ชื่อ – สกุล (ของผู้แทนหน่วยงานที่เข้ารบัประกาศเกียรติคุณ) ............................................................... 
ต าแหน่ง.............................................................สังกัด................................................................................ 
โทรศัพท.์.......................................................... 

 
               ****************************************** 

   
 
 
หมายเหต ุ  - กรุณาส่งแบบตอบรับให้กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 
                 ทางโทรสารหมายเลข 0 2940 6035 
     - บุคคล/หน่วยงานดีเด่น ลงทะเบียนรายงานตัวเพื่อรับมอบประกาศเกียรติคุณ  
                 ที่กลุ่มทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ กองการเจ้าหน้าที่ ชั น 2 

     - การแต่งกาย ชุดข้าราชการกากแีขนยาว 

 




