


ลําดับที่

1 นางกุลฤดี  พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร

2 นายชาลี  สิตบุศย สํานักงานเกษตรจังหวัดปตตานี

3 นายไพฑูรย รื่นสุข สํานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

4 นายมนตรี  เชื้อใจ สํานักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

ลําดับที่

1 นางสาวมาลี  ธรรมคําภีร กลุมตรวจสอบภายใน

2 นางศศิญา  เพชรกําเนิด กลุมตรวจสอบภายใน

3 นางทวีวรรณ  สุขสมบูรณ กองคลัง

4 นายถนัด  เกิดงาม กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร

5 นางสมคิด  นุมปราณี กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร

6 นางพัชรมณฑ  ศิริเลิศวิมล กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย

7 นางวชิรา  ไฝเจริญมงคล กองสงเสริมวิสาหกิจชุมชน

8 นางพรชนก  ปนรัศมี สํานักงานเลขานุการกรม

9 นายธนโชติ  หอมแยม สํานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร

10 นายเรืองพจน  ธารานาถ สํานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร

11 นายจรัญ  จุลพันธ สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท

12 นายสมคิด  เฉลิมเกียรติ สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

13 นายกฤษฎา  ฉิมอินทร สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง

14 นายคําภีร  เชิมชัยภูมิ สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแกน

15 นายธนุต  ดีอินทร สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแกน

16 นายสามารถ  พฤกษอุดม สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแกน

17 นายสําลี  พลขันธ สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแกน

18 นายชํานาญ  นุนดํา สํานักงานเกษตรจังหวัดกระบี่

19 นายสมทรง  บัวงาม สํานักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

20 นายสุรพล  พูนะกูล สํานักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

21 นางสาวสิริวรรณ  สุวรรณ สํานักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

22 นายพงษศักดิ์  ชินคีรี สํานักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ

23 นายอดิศักดิ์  กองหนูเพ็ชร สํานักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ

24 นางพรรณวดี  วิทักษบุตร สํานักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ

25 นางละมอม  สุนทรชัย สํานักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ

26 นายคําปริว  จันทรประทักษ สํานักงานเกษตรจังหวัดกําแพงเพชร

27 นายปรารภ  คันธวัน สํานักงานเกษตรจังหวัดกําแพงเพชร

28 นายปรีชา  บํารุงศรี สํานักงานเกษตรจังหวัดกําแพงเพชร

29 นายศักดิเดชน  แกววิเศษ สํานักงานเกษตรจังหวัดกําแพงเพชร

30 นายธานินทร  ชัชวัชวิมล สํานักงานเกษตรจังหวัดขอนแกน

31 นายไพบูลย  ทองปอง สํานักงานเกษตรจังหวัดขอนแกน
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32 นายธวัชชัย  สมตุย สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี

33 นายเอกชัย  สิทธิโชค สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี

34 นางปทมา  นามวงษ สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี

35 นายนําชัย  พนชั่ว สํานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา

36 นายนิทัศน  สุขเกษม สํานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา

37 นายพิสิษฐ  ยังใหผล สํานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา

38 นายสมบูรณ  บูรณะภักดี สํานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา

39 นายสมปอง  จันทรกุบ สํานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา

40 นายสาธิต  เข็มกําเนิด สํานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา

41 นางวันเพ็ญ  กลับกลาย สํานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา

42 นายบุญลือ  คงสูงเนิน สํานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี

43 นายสุเมศร  แกนจันทร สํานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี

44 นายชัด  ขําเอี่ยม สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท

45 นายประสาร  จํานงคนารถ สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท

46 นายมาโนช  เทียนขาว สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท

47 นายสุชาติ  ออนดํา สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท

48 นายโพยม  ศรวิชัย สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ

49 นายสามารถ  ทวีชีพ สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ

50 นายสุริยา  แกวหยอง สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ

51 นางฉวีวรรณ  เที่ยงคํา สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ

52 นางลําเยาว  วงศสุขสิน สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ

53 นางสุทธิพร  พรมวิชัย สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ

54 นายนิรันดร  ปานเมือง สํานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร

55 นางประเทือง  สุขปน สํานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร

56 นางอารีย  จักรมานนท สํานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร

57 นายเรืองชัย  มงคลดี สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย

58 นายสมชาย  ใจปน สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย

59 นางกัลยา  ชาติดี สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม

60 นางแจมจันทร  ลามชาง สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม

61 นายจรูญ  ภักดีโชติ สํานักงานเกษตรจังหวัดตรัง

62 นายมานะ  กุญชรินทร สํานักงานเกษตรจังหวัดตรัง

63 นายเสนห  ทองเกลี้ยง สํานักงานเกษตรจังหวัดตรัง

64 นายชยุทกฤดิ  นนทแกว สํานักงานเกษตรจังหวัดตราด

65 นางประทุม  เสนกุล สํานักงานเกษตรจังหวัดตราด

66 นางวิไล  ทองนพ สํานักงานเกษตรจังหวัดนครนายก

67 นางสาวกัญณฐา  อภินนทธนา สํานักงานเกษตรจังหวัดนครพนม

68 นายพงษศักดิ์  เริ่มสูงเนิน สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

69 นายวรกร  เปรื่องคา สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
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70 นายสมชาย  เล็งสุวรรณ สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

71 นายวินัย  ชนะภัย สํานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช

72 นางอมรรัตน  สวางลาภ สํานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช

73 นายคํารณ  คํามีมูล สํานักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค

74 นายฌัญชานนท  เมืองมา สํานักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค

75 นายภฤศ  พรแสงพิรุณ สํานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี

76 นางธมลทัศน  ทัพพระจันทร สํานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี

77 นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีวิชัย สํานักงานเกษตรจังหวัดนาน

78 นางพิชยารัชต  ดิฐภักดีคุณานนท สํานักงานเกษตรจังหวัดนาน

79 นายวัฒนศักดิ์  โพธิ์บาย สํานักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ

80 นายชัยชิด  สรอยจิตต สํานักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย

81 นายชาติชาย  ศรีษะนอก สํานักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย

82 นายธีรพัชร  คุมกล่ํา สํานักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี

83 นายวันชัย  กลอมเกลี้ยง สํานักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี

84 นายสุชาติ  วงศเณร สํานักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ

85 นายกิตติพงษ  งามจริง สํานักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี

86 นายปรีชา  สายแสง สํานักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี

87 นายวินัย  ลักษณะวิลาศ สํานักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี

88 นายวิโรจน  วัฒนวิเชียร สํานักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี

89 นายอรุณ  เหมือนตา สํานักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี

90 นางสมมาส  วงษจันทรา สํานักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี

91 นายคํานึง  สุขแกว สํานักงานเกษตรจังหวัดปตตานี

92 นายจําเดิม  ทองคํา สํานักงานเกษตรจังหวัดปตตานี

93 นายประเสริฐ  เพ็ชรศิริ สํานักงานเกษตรจังหวัดปตตานี

94 นายนภดล  วิทยาภรณ สํานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

95 นายนฤภพ  เข็มเงิน สํานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

96 นายสุรสีห  เรือนทอง สํานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

97 นางสาวกัญญาภัทร  พันธุภักดี สํานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

98 นางประทุม  สีนากสุก สํานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

99 นางยุรี  ศศิรัตน สํานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

100 นางสาววิภาดา  สุภานันท สํานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

101 นายบรรเทิง  เกิดศรี สํานักงานเกษตรจังหวัดพะเยา

102 นางสาวชิชานา  จันทรปา สํานักงานเกษตรจังหวัดพะเยา

103 นายวีระ  สังขทอง สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา

104 นายปกรณ  สงทอง สํานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง

105 นายประจบ  เขียดหนู สํานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง

106 นายวิจารย  บุษรานนท สํานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง

107 นายวีระ  บัวจันทร สํานักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก
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108 นางสาววลัยพร  ชนกกําชัย สํานักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก

109 นายณรงค  สําแดงเดช สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี

110 นายนิพนธ  แรมวิโรจน สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ

111 นายเอกพล  กํามา สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ

112 นายปารเมศ  ทองปรีชา สํานักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต

113 นายณรงค  ไชยลาภ สํานักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

114 นางพะเยาว  ปทมามาลย สํานักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

115 นางพัชรินทร  ประทุมพล สํานักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

116 นายประจัญ  ขันพิมล สํานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร

117 นายสนอง  ศรีประสาร สํานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร

118 นายขจรศักดิ์ชนัน  จิตภิลัย สํานักงานเกษตรจังหวัดแมฮองสอน

119 นายนพดล  ผุดผอง สํานักงานเกษตรจังหวัดยโสธร

120 นายวิจิตร  สิงหกาล สํานักงานเกษตรจังหวัดยโสธร

121 นายพงษศักดิ์  ลาภา สํานักงานเกษตรจังหวัดรอยเอ็ด

122 นางทอนจันทร  วงศพรหม สํานักงานเกษตรจังหวัดรอยเอ็ด

123 นายชยุต  เลียนกาญจนากร สํานักงานเกษตรจังหวัดระนอง

124 นางมาลี  บุญจันทร สํานักงานเกษตรจังหวัดระยอง

125 นายวิลาศ  จันทศรี สํานักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี

126 นายโกมุท  ใจเย็น สํานักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี

127 นายประทีป  อยูสุข สํานักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี

128 วาที่รอยตรีวุฒศิษฐ  วงษเนตร สํานักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี

129 นางกฤษณา  คําหวาน สํานักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี

130 นางสาวแสนพลอย  พรมหนองแสน สํานักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี

131 นายเจริญ  พัดบัว สํานักงานเกษตรจังหวัดลําปาง

132 นายธีระพงศ  ฤทธิโชติ สํานักงานเกษตรจังหวัดลําปาง

133 นายไพโรจน  จินากุล สํานักงานเกษตรจังหวัดลําปาง

134 นายสมศิลป  ลาวพันธ สํานักงานเกษตรจังหวัดลําปาง

135 นางเบญจวรรณ  สิทธิตุน สํานักงานเกษตรจังหวัดลําปาง

136 นางทวีวรรณ  ชํานาญอาสา สํานักงานเกษตรจังหวัดลําพูน

137 นายธงฤทธิ์  จําศักดิ์ สํานักงานเกษตรจังหวัดเลย

138 นายประเมิน  พุทธมาตย สํานักงานเกษตรจังหวัดเลย

139 นายกิตติศักดิ์  วิมลสุข สํานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ

140 นายชัยเดช  วงศประสาร สํานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ

141 นายสมจิตร  สอนภักดี สํานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ

142 นายสมศักดิ์  พันธตน สํานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ

143 นางดวงเดือน  ประสาร สํานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ

144 นายมานพ  ภูนิคม สํานักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร

145 นายสุวิทย  บุตรชัย สํานักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
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146 นายวิฑูร  พรหมเพชร สํานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา

147 นายสวัสดิ์  เกื้อสุข สํานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา

148 นายนันทวัฒน  เกตุรักษ สํานักงานเกษตรจังหวัดสตูล

149 นายรินท  ศรีพุฒ สํานักงานเกษตรจังหวัดสตูล

150 นางสมพิส  ทองดีนอก สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม

151 นายชาญศักดิ์  ขจรบุญ สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร

152 นายธีระศักดิ์  เนียมสุวรรณ สํานักงานเกษตรจังหวัดสิงหบุรี

153 นายอนันต  ภูยาธร สํานักงานเกษตรจังหวัดสิงหบุรี

154 วาที่รอยตรีชัยศรี  ไชยมณี สํานักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย

155 นายธงชัย  มากสกุล สํานักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย

156 นางสาวคมคาย  ผูแส สํานักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย

157 นายวีรศักดิ์  บุญเชิญ สํานักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี

158 นายชัยพร  นุภักดิ์ สํานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎรธานี

159 นายถาวร  ศรีประจันทร สํานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎรธานี

160 นายระนอง  เหมทานนท สํานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎรธานี

161 นางใจทิพย  ดานปรีดานันท สํานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎรธานี

162 นางณฐวรรณ  บัวแกว สํานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎรธานี

163 นางลัดดาวัลย  วัฒโน สํานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎรธานี

164 นายจิตกรวัฒน  สาแกว สํานักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร

165 นายทวีศักดิ์  โสรเนตร สํานักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร

166 นางจันทกานต  ปราสัยงาม สํานักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร

167 นางประหยัด  แกวเอก สํานักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร

168 นายเวียน  ธรรมสอน สํานักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย

169 นายสุรัส  พิลาฤทธิ์ สํานักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย

170 นางสาวจันทราพร  ประธาน สํานักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลําภู

171 นายถาวร  แกวขาว สํานักงานเกษตรจังหวัดอางทอง

172 นายบุญประสงค  เบญจผลาพันธ สํานักงานเกษตรจังหวัดอางทอง

173 นายบุญเลิศ  รอดเจริญ สํานักงานเกษตรจังหวัดอางทอง

174 นายวรชิต  สังขวงษ สํานักงานเกษตรจังหวัดอางทอง

175 นายวินัย  ขยันยิ่ง สํานักงานเกษตรจังหวัดอางทอง

176 นายสมหมาย  ทัศนกิจ สํานักงานเกษตรจังหวัดอางทอง

177 นางกัญญาศิริ  นาคสําฤทธิ์ สํานักงานเกษตรจังหวัดอางทอง

178 นายบุญยืน  ดําสุทธิ์ สํานักงานเกษตรจังหวัดอํานาจเจริญ

179 นายสถาพร  คําวงศปน สํานักงานเกษตรจังหวัดอํานาจเจริญ

180 นางจันจิรา  สายรอด สํานักงานเกษตรจังหวัดอํานาจเจริญ

181 นายเนตร  นักบุญ สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

182 นายวิชัย  โคตรโมลี สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

183 นายกําจร  อยูเจริญกิจ สํานักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ
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184 นายพัฒนศักดิ์  พวงสมบัติ สํานักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ

185 นายศิริชัย  บารมี สํานักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี

186 นายถิรพุทธิ์  คานทอง สํานักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

187 นายทัศนะ  คูณค้ํา สํานักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

188 นายประวีณ  เขียวขํา สํานักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

189 นายสมศักดิ์  ดอนสิงห สํานักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

190 นางทองใบ  อินวิเชียร สํานักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

191 นางเพ็ญพิศ  พลทรัพยศิริ สํานักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
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หมายเหตุ 

1. ผูเขารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพาย การแตงกาย เครื่องแบบปกติขาว ติดแถบยอ
เครื่องราชอิสรยิาภรณ กรณีผมยาว ใหรวบเก็บใหเรียบรอยไมมีปอยผม ใหสวมใสหนากากอนามัยสีขาว 
หรือหนากากผาสีขาว ผูเกษียณอายุราชการ ติดเข็ม น.ก. (นอกราชการ)  

2. โปรดสงแบบตอบรับไปยังกลุมทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ กองการเจาหนาท่ี  
ทางหมายเลขโทรสาร 02-940-6035 หรือ e-mail :  person40@doae.go.th                  
ภายในวันพุธท่ี 20 เมษายน 2565  อนึ่งจะเขารวมหรือไมเขารวมตองสงแบบตอบรับทุกกรณี   
จะไดเปนหลักฐานยืนยันความถูกตอง 

3. ขอใหผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ สงคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ (หมายเหตุ ผูท่ีไดรับสาย 
ป.ม. คืน ท.ม. เฉพาะผูท่ีเคยไดรับการจายเครื่องราชอิสริยาภรณช้ัน ท.ม. ไปเทานั้น)                      
ท่ี กลุมทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ กองการเจาหนาท่ี  กรสงเสริมการเกษตร  
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