
ทาํเนยีบผูเกษยีณอายุราชการ
กรมวิชาการเกษตร







รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ๑

สํานักผูเชี่ยวชาญ ๒

กลุมตรวจสอบภายใน ๔

สํานักงานเลขานุการกรม ๔

กองการเจาหนาที่ ๖

กองคลัง ๗

กองแผนงานและวิชาการ ๘

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๘

สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ๙

สํานักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ ๑๔

กองวิจัยพัฒนาปจจัยการผลิตทางการเกษตร ๑๕

กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร ๑๘

สถาบันวิจัยพืชไรและพืชทดแทนพลังงาน ๑๙

สถาบันวิจัยพืชสวน ๓๒

สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม ๔๐

สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ๔๕

สํานักคุมครองพันธุพืช ๔๙

กองการยาง ๕๐

สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม ๕๑

สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก ๕๓

สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดขอนแกน ๕๗

สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ จังหวัดอุบลราชธานี ๖๐

สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ จังหวัดชัยนาท ๖๕

สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จังหวัดจันทบุรี ๖๖

สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗ จังหวัดสุราษฎรธานี ๖๘

สํานักวิจยัและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ จังหวัดสงขลา ๗๒

สารบัญ



นายสมบัต ิตงเตา
รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

เดอะนิช ไพรด ทองหลอ-เพชรบุร ี ๒๓๘๔/๒๐๓ ถ.เพชรบุรีตัด
ใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๑

มุ่งม่ันการทํางาน ผลของงานสร้างคน

๑



๒

นางขนิษฐา วงศวัฒนารัตน
ผูเชี่ยวชาญดานอนุรักษพันธุกรรม

นายธัชธาวินท สะรุโณ
ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการผลิตพืช
ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคใตตอนลาง)

๒๑ หมูบานสีวล ีรังสิต ๑ ซ.๓ ถ.รังสิต-นครนายก ๕๐ 
ต.ประชาธิปตย อ.ธัญบุร ีจ.ปทุมธาน ี๑๒๑๓๐

๖๖ ถ.ผดุงดอนยอ ต.คูหาสวรรค 
อ.เมือง จ.พัทลุง ๙๓๐๐๐

เพราะแสวงหา มิใช่เพราะรอคอย เพราะเชีย่วชาญ มิใช่เพราะโอกาส
เพราะสามารถ มิใช่เพราะโชคช่วย ดังนีแ้ล้ว ลิขิตฟา้หรือจะสู้มานะตน

Say Yes ทําทุกงานทีเ่ป็นประโยชน์แก่บ้านเมือง

สานักผูเชยวชาญ



๓

นางสาวพนิดา ไชยยันตบูรณ
ผูเชี่ยวชาญดานวิเคราะหและทดสอบ

นายสมชาย บุญประดับ
ผูเชี่ยวชาญดานระบบการปลูกพืช

๑๒ ซ.แสมดํา ๕ แยก ๒ แขวงแสมดํา 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐

๓๔๖/๒ ถ.ไชยานุภาพ ซ.ไชยานุภาพ ๖ ต.ในเมือง 
อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐

อย่ายอมแพ้

การยอมรับ (Accept) ทํางานเป็นทีม (Team) 
บรรลุเป้าหมาย (Goal) รักองค์กร (DOA)



๔

นางสุรีย ทองแกว
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ 

นางนลินทิพย กลมกลอม
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

๘๙/๑๕๓ ซ.สายไหม ๕๕ ถ.สายไหม แขวงสายไหม 
เขตสายไหม กรุงเทพ ๑๐๒๒๐

๙๘/๘๗ หมูบานทวีลดา ๕ หมู ๑ ต.คูคต 
อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธาน ี๑๒๑๓๐

ทําหน้าทีข่องตัวเองให้ดีทีสุ่ด

ทําวันนีใ้ห้ดีทีสุ่ด

กลุมตรวจสอบภายใน

สานักงานเลขานุการกรม



๕

นางวันเพ็ญ ทับทิม
พนักงานพิมพ ระดับ ส๓

นายสมบัต ิพุมระหงษ
ชางปูน ระดับ ช๒

๗๘/๑ หมู ๓ ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด 
จ.นนทบุร ี๑๑๑๒๐

๑๗๑ ชุมชนเปรมสุขสันต ๒๗ ต.ตลาดบางเขน 
เขตหลักสี่ กรุงเทพ ๑๐๒๑๐

งานบริการคืองานของเรา

ทําหน้าทีข่องเราให้ดีทีสุ่ด



๖

นายสุนทร สนแยม
ชางปูน ระดับ ช๒

นางสาวเฉลิมศรี ฉิมเฉลิม
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

๑๖๑/๓๐๘ ต.ลําผักกูด อ.ธัญบุร ี
จ.ปทุมธาน ี๑๒๑๑๐

๗๓/๑๘ ซ.จรัญสนิทวงศ ๔๕ แขวงอรุณอัมรินทร 
เขตบางกอกนอย กรุงเทพ ๑๐๗๐๐

ได้ทําหน้าทีด่ีทีสุ่ด

กองการเจาหนาที่



๗

นางวริยา โพธิวงศ
นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 

นางพรรณาภา สุวรรณวนิช
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน

๑๖/๑ หมู ๗ ซ.เลี่ยงเมืองปากเกร็ด ๓๗
ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุร ี๑๑๑๒๐ 

๓๙/๒ หมู ๕ ต.หัวรอ อ.เมืองพระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐ 

ความเพียรพยายามจะมุ่งม่ันสู่ความสําเร็จ

ความอดทนเป็นพลังของความสําเร็จ

กองคลัง



๘

นายสมพร วนะสิทธิ์
เจาพนักงานสถิติชํานาญงาน

นางเสริมพร กึ่งพุทธพงศ
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๗๕ บางแวก ๒ แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพ ๑๐๑๖๐

๕/๕ หมู ๓ ถ.จรัญสนิทวงศ แขวงบางพรม
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ ๑๐๑๗๐

รักองค์กร รักงาน ทําวันนีใ้ห้ดีทีสุ่ด

กองแผนงานและวิชาการ

ศนูยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอสาร



๙

นางสาวปรียพรรณ พงศาพิชณ
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 

นายยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี
นักวิชาการโรคพืชชํานาญการพิเศษ 

๒๖๒ ซ.เจริญกรุง ๑๑ แขวงบานบาตร ถ.เจริญกรุง
เขตปอมปราบ กรุงเทพ ๑๐๑๐๐ 

๙๐ ซ.รวมมิตร ถ.มไหสวรรย แขวงสําเหร 
เขตธนบุร ีกรุงเทพ ๑๐๖๐๐

ทํางานให้มีความสุข งานจะสําเร็จต้องทํางานเป็นทีม

 เรียนรู้งาน สานต่อสู่แปลงเกษตรกร

สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช



๑๐

นายสุภราดา สุคนธาภิรมย ณ พัทลุง
นักกีฏวิทยาชํานาญการพิเศษ 

นางพิศมัย เหมือนฤทธิ์
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

๑๗๖/๑ ซ.วิภาวด ี๒๒ ถ.วิภาวดีรังสิต
เขตจตุจักร กรุงเทพ ๑๐๙๐๐

๒๗/๒๒๐ หมู ๕ ถ.ลําลูกกา ต.คูคต 
อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธาน ี๑๒๑๓๐

เริ่มเร็วกว่ามีโอกาสมากกว่า

ทุกงานต้องผ่านให้ได้



๑๑

นางกําไร รักงาม
พนักงานหองปฏิบัติการ ระดับ ส๒ 

นายแฉลม แจงสวาง
พนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ 

๒๐๕/๗๕ ซ.พหลโยธิน ๔๕ แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพ ๑๐๙๐๐

๓๙ ซ.คูบอน ๑๙ แยก ๖ แขวงรามอินทรา
เขตคันนายาว กรุงเทพ ๑๐๒๓๐



๑๒

นางสาวณฐพร เทพสุวรรณ
พนักงานการเงินและบัญช ีระดับ ส๒ 

นางณิชกมล แยมนิ่มนวล
พนักงานประจําหองทดลอง ระดับ ส๒

๑๑๒/๒๒ ซ.เสรีไทย ๔๓ ถ.เสรีไทย แขวงคลองกุม 
เขตบึงกุม กรุงเทพ ๑๐๒๔๐

๒๒ หมู ๑๔ ต.ขาวเมา อ.อุทัย 
จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐



๑๓

นางพัชรา แตงหยวก
พนักงานหองปฏิบัติการ ระดับ ส๒

นายอภิชัย อยูเอี่ยม
พนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒

๑๑๑/๒๘๑ หมูบานอยูเจริญ ๑ หมู ๑ ต.บึงยี่โถ 
อ.ธัญบุร ีจ.ปทุมธาน ี๑๐๒๓๐

๖๑/๙๓ หมู ๖ ต.ลําลูกกา อ.ลําลูกกา 
จ.ปทุมธาน ี๑๒๑๕๐



๑๔

นางเอื้อภร แกวทอง
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน  

นางสาวภัทรียา สุทธิเชื้อนาค
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

๓๗/๘ หมู ๔ หมูบานเอซีเฮาส ๓ ถ.ไสวประชาราษฎร 
ต.ลาดสวาย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธาน ี๑๒๑๕๐

๒๖๘ ถ.เตชะวนิช แขวงถนนนครไชยศร ี
เขตดุสิต กรุงเทพ ๑๐๓๐๐

มองงานให้เป็นท้ังระบบ พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา

ความพยายามอยู่ทีไ่หน ความสําเร็จอยู่ทีน่ั่น

สานักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชวภาพ



๑๕

นางสาววรรษา ทับทิม
พนักงานพิมพ ระดับ ส๓

นางจันทิรา นิราราช
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

๓๐๖/๓๖ ถ.ริมคลองประปาฝงขวา แขวงบางซื่อ 
เขตบางซื่อ กรุงเทพ ๑๐๘๐๐

๘ ซ.รามอินทรา ๓๙ แยก ๑๔ ถ.รามอินทรา 
แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพ ๑๐๒๒๐

ทํางานอย่างราบรืน่แล้วจะประสบผลสําเร็จในทีสุ่ด

ลงมือทําทันทีและถามตนเองว่าวันนีคุ้ณได้อะไรบ้าง

กองวิจัยพัฒนาปจจัยการผลิตทางการเกษตร



๑๖

นายอนันต ทองภู
เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน   

นางวิไลลัคน ภูศร ี
พนักงานหองปฏิบัติการ ระดับ ส๓

๓๖/๒๕๑ ซ.สายไหม ๒๓ ถ.สายไหม แขวงสายไหม
เขตสายไหม กรุงเทพ ๑๐๒๒๐

๒๐/๒๐๐ เมืองทองธานี ต.บานใหม 
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุร ี๑๑๑๒๐ 

ความสําเร็จขึน้อยู่กับมุมมอง และควรหาโอกาสให้ตัวเองเสมอ

ปฏิบัติหน้าทีข่องตนเองให้ดีทีสุ่ด



๑๗

นายศรีศักดิ์ โตทอง
พนักงานหองปฏิบัติการ ระดับ ส๓

นายเชน พืชจันทร
พนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ 

๑๒/๒ หมู ๕ ต.โรงชาง อ.ปาโมก 
จ.อางทอง ๑๔๑๓๐ 

๔๓ หมู ๓ ต.ปากทา อ.ทาเรือ 
จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๓๐

ช่วยนักวิชาการหาความถ่วงจําเพาะตัวอย่างวัตถุมีพิษ
ทําให้ผลวิเคราะห์ออกเร็วขึน้ 

ทํางานพลาดได้ แต่อย่าถอดใจล้มเลิก
เพราะคนทีป่ระสบความสําเร็จไม่เคยหยุดทีจ่ะก้าวเดิน 



๑๘

นายพงศศักดิ์ พรหมพันธุ
ชางซอมบํารุง ระดับ ช๒  

นายวัฒนา จุฑาเมธาวี
พนักงานธุรการ ระดับ ส๓

๒๒๐/๔๑ ซ.กําแพงเพชร ๖ ซ.๗ แขวงทุงสองหอง
เขตหลักสี่ กรุงเทพ ๑๐๒๑๐ 

๓๒/๔๑ นนทรียเรวดีคอนโด ซ.เรวด ี๕๘ ต.ตลาดขวัญ 
อ.เมืองนนทบุร ีจ.นนทบุร ี๑๑๐๐๐

เราควรทําในสิ่งทีร่ัก และรักในสิ่งทีท่ํา

ความสําเร็จเกิดจากการลงมือทํา ไม่ใช่แรงอธิฐาน

กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร



๑๙

นางจิณณจาร หาญเศรษฐสุข
ผูอํานวยการศูนยวิจัยพืชไรระยอง จังหวัดระยอง

นายธํารง เชื้อกิตติศักดิ์
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ  

๕๕/๔๔ หมูบานแอดเฮาท ถ.ทางไผ ๓
ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง ๒๑๐๐๐

๑๑๙ หมู ๙ ต.บุงมะแลง อ.สวางวีระวงศ
จ.อุบลราชธาน ี๓๔๑๙๐

รักงาน รักองค์กร ตระหนักในหน้าทีข่องข้า-ราช-การ

ความสําเร็จไม่ได้มาจากโชคช่วย แต่มาจาก
ความต้ังใจ ใฝ่รู้ มานะ และพยายาม

สถาบันวิจัยพืชไรและพืชทดแทนพลังงาน



๒๐

นางสาววัลลิภา สุชาโต
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 

นางจตุพร ไพรพฤกษ
เจาพนักงานธุรการอาวุโส 

๒๖ ถ.ปราบไตรจัก ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐ 

๖๐/๑ หมู ๒ ต.บางไผ อ.เมืองนนทบุร ี
จ.นนทบุร ี๑๑๐๐๐

สร้างทีมงานทีด่ี มีความสุขในการทํางาน

เต็มทีก่ับงานใน ทุก ๆ วัน



๒๑

นายอําพร แดนขนบ
เจาพนักงานธุรการอาวุโส

นางนงนุช ศิริผันแกว
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน   

๔๐๖ หมูบานสารินเลควิว ถ.อุบล-ตระการ ต.ในเมือง 
อ.เมืองอุบลราชธาน ีจ.อุบลราชธาน ี๓๔๐๐๐

๒๑ ถนนเทศบาล ๒ ต.ทางเกวียน
อ.แกลง จ.ระยอง ๒๑๑๑๐ 

ความพยายามอยู่ทีไ่หน ความสําเร็จอยู่ทีน่ั่น 

รักงานทีท่ํา มีความคิดทางบวก
เชือ่ม่ันในตนเอง และซือ่สัตย์สุจริต



๒๒

นายประทีป รอดสม
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 

นางวัฎฐวิกา กัลลประวิทย
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

๕๐/๙๒ หมู ๑ หมูบานชัยพฤกษ บุศรินทร ๒
ซ.๓ ถ.เสมาฟาคราม ต.คูคต อ.ลําลูกกา 
จ.ปทุมธาน ี๑๒๑๓๐

๘๐/๕๒ หมู ๑๒ ต.หนองหาร อ.สันทราย 
จ.เชียงใหม ๕๐๒๙๐

ผลของงานคือความสําเร็จ

ผลประโยชน์องค์กรและส่วนรวมทีไ่ด้รับแต่ละครั้ง
เป็นแรงบันดาลใจในการเอาชนะปญัหาอุปสรรคระหว่างการทํางาน 

และรับรู้ถึงความสุขได้ทันทีด้วยตัวเอง



๒๓

นางวันเพ็ญ บุญประดับ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

นางสมคิด บุญยง
พนักงานพิมพ ระดับ ส๔   

๓๔๖/๒ ถ.ไชยานุภาพ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐

๗๗๗ หมู ๗ ต.ทามะกา อ.ทามะกา 
จ.กาญจนบุร ี๗๑๑๒๐ 

ไม่มีความสําเร็จใดเกิดขึน้ด้วยความบังเอิญ
แต่เกิดขึน้จากการลงมือทําอย่างมีเป้าหมาย

ไม่ท้อต่อความล้มเหลว



๒๔

นางอัมมรรัตน บุญยะวันตัง
พนักงานธุรการ ระดับ ส๔ 

นางจํารัส ปานศิลา
พนักงานหองปฏิบัติการ ระดับ ส๓

๔๐๐/๓๕ หมู ๑ ต.กําแพงเพชร อ.รัตภูมิ
จ.สงขลา ๙๐๑๘๐ 

๗ หมู ๙ ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท
จ.ชัยนาท ๑๗๐๐๐  

จงทําวันนีใ้ห้ดีทีสุ่ดและเป็นประโยชน์ต่อสังคม

๒๙ ปีทีผ่่านมา ได้ความรู้มากมาย ได้ทํางานหลายอย่าง
บางสิ่งสามารถนําไปประกอบอาชีพได้ บางสิ่งไม่เคยรู้ก็ได้รู้ ได้ทํา 



๒๕

นางบุหลัน กาวิโล
พนักงานการเกษตร ระดับ ส๓

นางพิสมัย ฟูแสง
พนักงานการเงินและบัญช ีระดับ ส๓

๑๗๑ หมู ๑๐ ต.หนองหาร อ.สันทราย
จ.เชียงใหม ๕๐๒๙๐

๓๔๔ หมู ๔ ต.ปาไผ อ.สันทราย
จ.เชียงใหม ๕๐๒๑๐ 

ค่าของคนอยู่ทีผ่ลของงาน

ทํางานอย่างมีความสุขในทุก ๆ วัน



๒๖

นายศรีวรรณ วงคชัย
พนักงานการเกษตร ระดับ ส๓

นางสมคิด สวัสดี
พนักงานธุรการ ระดับ ส๓

๕๕๘/๒๘ หมูบานเกษตรศิลป ซ.๓ หมู ๑๐ ต.หนอง
หาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม ๕๐๒๙๐

๔๗/๔๔ ต.เชิงเนิน อ.เมือง
จ.ระยอง ๒๑๐๐๐ 

มุ่งม่ัน ทุ่มเท

ซือ่สัตย์ในตนเอง และซือ่สัตย์ในการทํางาน



๒๗

นายคํา ทรายแกว
พนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒

นางจินตนา บุญทิพย
พนักงานการเกษตร ระดับ ส๒

๔๖ หมู ๓ ต.ทาชาง อ.สวางวีระวงศ
จ.อุบลราชธาน ี๓๔๑๙๐

๖/๓ หมู ๑๘ ต.ดอนแสลบ อ.หวยกระจก
จ.กาญจนบุร ี๗๑๑๗๐

รักงานทีต่นรับผิดชอบ รักเพ่ือนร่วมงานและหน่วยงาน
ของตนเอง เสมือนด่ังครอบครัวเดียวกัน

ไม่ท้อต่อการทํางาน



๒๘

นายวันรุง เสือปู
พนักงานประจําหองทดลอง ระดับ ส๒

นายเอกชัย นนทมาลย
พนักงานการเกษตร ระดับ ส๒

๔๓ หมู ๑๓ ต.สําราญ อ.เมือง 
จ.ขอนแกน ๔๐๐๐๐ 

๖๙ หมู ๑๖ บานทุงบวกขาว ต.แมปง 
อ.พราว จ.เชียงใหม ๕๐๑๙๐ 

 ตั้งใจ ทําจริง มั่นคง ดํารงในผลงาน

๓๕ ปีแห่งความสําเร็จ



๒๙

นายบรรจง กรดมี
ชางไม ระดับ ช๓

นายญวน คุณปอง
พนักงานขับรถงานเกษตรและกอสราง ระดับ ช๒

๕๘/๒ หมู ๓ ต.ทาอุแท อ.กาญจนดิษฐ  
จ.สุราษฎรธาน ี ๘๔๓๔๐

๓๓๐ หมู ๙ ต.สะพานหิน อ.หนองมะโมง 
จ.ชัยนาท ๑๗๑๒๐ 

ทําในสิ่งทีต่ัวเองชอบแล้วชีวิตจะมีความสุข

ได้ขับรถแทรกเตอร์มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ บุกเบิกป่าให้โล่งเตียน
สร้างถนนสายหลัก ซอยมามากมายหลายสายในดงเกณฑ์หลวง



๓๐

นายประยูร ขําแสง
พนักงานขับรถงานเกษตรและกอสราง ระดับ ช๒

นายสุรพล เกิดเล็ก
พนักงานขับรถงานเกษตรและกอสราง ระดับ ช๒

๑๖ หมู ๙ ต.สุขสําราญ อ.ตากฟา
จ.นครสวรรค ๖๐๑๙๐

๒๑๑ หมู ๓ ต.บานกลวย อ.เมืองชัยนาท
จ.ชัยนาท ๑๗๐๐๐ 

ความสําเร็จเริ่มจากลงมือทํา

๓๔ ปี พบผ่านปญัหาอุปสรรคมากมาย 
แต่ก็ปฏิบัติหน้าทีอ่ย่างเต็มความความสามารถ เต็มกําลังกาย 

มีความภูมิใจทีไ่ด้เป็นส่วนหนึง่ขององค์กร



๓๑

นายประสิทธิ์ ศรีภุมมา
พนักงานทั่วไป ระดับ บ๒

นายพยุง สุริโย
พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ บ๒

๒๑๐ หมู ๖ ต.สระยายโสม อ.อูทอง
จ.สุพรรณบุร ี๗๒๒๒๐ 

๘๒ หมู ๑๒ ต.ทาชาง อ.สวางวีระวงศ 
จ.อุบลราชธาน ี๓๔๑๙๐

ตั้งใจทํางานอย่างดีทีสุ่ด

รวดเร็ว สอดส่อง กระชับ ฉับไว



๓๒

นายตราครุฑ ศิลาสุวรรณ
ผูอํานวยการศูนยวิจัยพืชสวนเลย จังหวัดเลย

นางสาวนันทิน ีศรีจุมปา 
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 

๓๗๗/๓ ถ.เลย-ดานซาย ต.กุดปอง
อ.เมือง จ.เลย ๔๒๐๐๐

๓๘ หมู ๗ ต.บัวสล ีอ.แมลาว
จ.เชียงราย ๕๗๒๕๐ 

ทําวันนีใ้ห้ดีทีสุ่ด

สถาบันวิจัยพืชสวน



๓๓

นางศศิธร วรปติรังสี
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 

นางสาวสุภาพร ชุมพงษ
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 

๑๑๘ หมู ๕ ต.บัวสล ีอ.แมลาว
จ.เชียงราย ๕๗๒๕๐

๒๐ หมู ๗ ต.วังตะกอ อ.หลังสวน
จ.ชุมพร ๘๖๑๑๐ 

รับผิดชอบต่อหน้าที ่จิตผ่องใส ใส่ใจสุขภาพ เพ่ือให้งานสําเร็จ

คิดบวก เต็มที ่เต็มใจ รับผิดชอบต่อหน้าที ่ทําดีทีสุ่ดทุกวัน



๓๔

นางจันทรเพ็ญ แสนพรหม
เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 

นางมาลัย ชมเชย
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

๒๐๗ หมู ๓ ต.บานกาด อ.แมวาง
จ.เชียงใหม ๕๐๓๖๐

๑๒ ซ.รามอินทรา ๓๙ แยก ๙ แขวงอนุเสาวรีย
เขตบางเขน กรุงเทพ ๑๐๒๒๐

ปฏิบัติงานในหน้าทีใ่ห้ดีทีสุ่ด

มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานเพ่ือเป็นข้าราชการทีด่ี



๓๕

นายเสร ีอยูสถิตย
เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน

นางอารี ไชยแกว
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 

๑๘๐ หมู ๔ ต.ปากนํา้ อ.หลังสวน
จ.ชุมพร ๘๖๑๕๐ 

๙๑/๑ หมู ๑ ต.รอบเวียง อ.เมือง
จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐ 

ทําวันนีใ้ห้ดีทีสุ่ด 

ชีวิตไม่ใช่ข้อสอบ คําตอบจึงไม่ได้มีแค่ถูกหรือผิด



๓๖

นายณรงค วงศซื่อ
พนักงานการเกษตร ระดับ ส๔ 

นางศิริวรรณ ศรีมงคล
พนักงานการเกษตร ระดับ ส๔

๙๕ หมู ๑๐ ต.ทาผา อ.แมแจม 
จ.เชียงใหม ๕๐๒๗๐

๒๕/๓ หมู ๔ ต.ตะปอน อ.ขลุง 
จ.จันทบุร ี๒๒๑๑๐

จงทําวันนีใ้ห้ดีทีสุ่ด

งานหนักไม่เคยฆ่าใคร มุ่งม่ันทําไปเพ่ือความสบายในวันหน้า



๓๗

นางสาวจอมใจ ชลาเขต
พนักงานการเกษตร ระดับ ส๓

นายนฤธ ีทองนอก
พนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒

๑๒๘ หมู ๕ ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห 
จ.จันทบุร ี๒๒๑๙๐

๔๓/๑ หมู ๑ ต.นาทามเหนือ 
อ.เมือง จ.ตรัง ๙๒๑๙๐

ทําวันนีใ้ห้ดีทีสุ่ด

ความพยายามอยู่ทีไ่หน ความสําเร็จอยู่ทีน่ั่น



๓๘

นายสุเทพ ศรีวิชัย
พนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒

นายชัยยุทธ พากํ่า
ชางซอมบํารุง ระดับ ช๔

๘๔ หมู ๗ ต.ปาออดอนชัย อ.เมือง
จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐ 

๖๕ หมู ๒ ต.สันกลาง อ.สันปาตอง
จ.เชียงใหม ๕๐๑๒๐

คุณค่าของคนอยู่ทีก่ารทํางาน

ปฏิบัติหน้าทีท่ีไ่ด้รับมอบหมายให้ดีทีสุ่ด



๓๙

นายกองสิน ศรีบุรินทร
ชางไม ระดับ ช๓

นายปญญา สมสัตย
พนักงานขับรถงานเกษตรและกอสราง ระดับ ช๒

๑๑๗ หมู ๓ ต.ปลาบา อ.ภูเรือ
จ.เลย ๔๒๑๖๐ 

๑๐๙/๑๒ หมู ๕ ต.นํ้าแพร อ.หางดง
จ.เชียงใหม ๕๐๒๓๐  

ลุยให้สุด อย่าหยุดถ้าไม่เหนือ่ย



๔๐

นายณรงค กรรณิกา
พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ บ๒ 

นายณัฐยุทธ จันทรเพ็ง
นายชางโยธาอาวุโส

๓๑๓ หมู ๑๒ ต.หนองควาย อ.หางดง
จ.เชียงใหม ๕๐๒๓๐

๑๑๒/๑๓ หมู ๑๖ แขวงสะพานสูง 
เขตสะพานสูง กรุงเทพ ๑๐๒๔๐ 

ทํางานทีไ่ด้รับมอบหมายให้ดีทีสุ่ด

สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม



๔๑

นางจุฑามาศ อรุณศิริพงศ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

นายนิวัต อาระวิล
นายชางเครื่องกลชํานาญงาน 

๖๐๘ ซ.๑๑ หมูบานสินธร ถ.แฮปปแลนด 
แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพ ๑๐๒๔๐

๘๘ หมู ๘ ต.บานอิฐ อ.เมือง
จ.อางทอง ๑๔๐๐๐           

มุ่งม่ัน ตั้งใจ พัฒนา

ใช้ศักยภาพอย่างเต็มทีด่้วยความต้ังใจ
ปฏิบัติตามหน้าทีก่ารทํางานให้สําเร็จ



๔๒

นายรังสิทธิ์ ศิริมาลา 
นายชางเครื่องกลชํานาญงาน 

นางสาวกฤตยา บุญสงา
พนักงานพิมพ ระดับ ส๔

๑๒๗ หมูบานพงษพัฒนธาน ีหมู ๒๑ ต.หัวขวาง 
อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ๔๔๑๔๐  

๔๐/๐๒๖๓๔ หมู ๑๓ ต.คลองหนึ่ง 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี๑๒๑๒๐

เริ่มก่อนย่อมได้เปรียบ
เหมือนนกทีต่ืน่เช้าย่อมจับหนอนได้ก่อนใคร

ทุกการจากลา ย่อมมีคําว่าคิดถึง



๔๓

นางจงรักษ เชี่ยวไลกุล
พนักงานพิมพ ระดับ ส๒

นายผัน โคกเดี่ยว
พนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒

๕๕/๑๙๙ หมู ๑๐ หมูบานรินธาน ีต.คลองหนึ่ง 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี๑๒๑๒๐ 

๒๕๕/๔๙๒ ซ.ลาดพราว ๘๐ แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐

ทุกการจากลา ย่อมมีคําว่าคิดถึง



๔๔

นายบุญเลิศ คุมภัย 
ชางซอมบํารุง ระดับ ช๔ 

นายพยน ทรัพยพล
ชางฝมือโรงงาน ระดับ ช๔

๔๑๑ หมู ๑๕ ต.ทาพระ อ.เมือง
จ.ขอนแกน ๔๐๒๖๐ 

๑๘/๑๖ หมู ๑๒ ถ.พหลโยธิน ต.คลองสอง 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี๑๒๑๒๐

เฮ็ดหน้าทีข่องเจ้าให้ดีทีสุ่ด ได้ซําปลายเล็บกะถือว่าดีแล้ว

ทุกการจากลา ย่อมมีคําว่าคิดถึง



๔๕

นายธรรมนูญ แกวคงคา
ผูอํานวยการสํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

นายประนอม กองชนะ
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 

๒๒๒/๑ ถ.สุขาภิบาล ๕ แขวงทาแรง 
เขตบางเขน กรุงเทพ ๑๐๒๒๐

๔๔/๙๗ หมูบานเลิศอุดม ซ.พหลโยธิน ๕๒ แยก ๔ 
ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม 
กรุงเทพ ๑๐๒๒๐ 

จงทําสิ่งดี ๆ ในชีวิต เพ่ืออยู่ในโลกทีส่วยงาม
ด้วยสติและใจทีเ่ปี่ ยมสุข

ความสําเร็จไม่ได้มาจากการมีทุนมากกว่า 
แต่มาจากการมีความตั้งใจมากกว่าต่างหาก

สานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร



๔๖

นายศุภรัตน โฆษิตเจริญกุล 
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 

นายสาโรจน ลักษณะวิลาศ
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ

๑๐๒/๒ หมูบานสวนผึ้ง ถ.ประเสริฐมนูกิจ ๒๙ แยก ๔ 
แขวงลาดพราว กรุงเทพ ๑๐๒๓๐

๑๘๐ หมูบานรุงกิจวิลลา ๗ ถ.รมเกลา ซ.รมเกลา ๔๒ 
แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพ ๑๐๕๒๐

มีความสุขและสนุกกับชีวิต



๔๗

นางสาวชลิดดา เกริกอิทธิ์
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 

นายวีระชาต ิชุมพลพันธุ 
เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน

๑๒ หมู ๑ ซ.ลาดปลาเคา ๒๒ ถ.ลาดปลาเคา 
แขวงจรเขบัว เขตลาดพราว กรุงเทพ ๑๐๒๓๐

๑๔/๑ หมู ๗ ต.วัดยม อ.บางปะอิน 
จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๖๐ 

ความสําเร็จ ไม่เคยทรยศต่อความพยายาม

ทําทุกวันให้ดีทีสุ่ด



๔๘

นายอุดม ทวีสมบัต ิ
เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 

นายสมเดช จันดวง
พนักงานสถานที่ ระดับ บ๒

๗/๒ หมู ๑๑ ถ.หนองบัว ต.รอบเวียง อ.เมือง 
จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐ 

๑๓๕/๓๖ ถ.ประชาวิวัฒน ต.สุไหงโก-ลก 
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ๙๖๑๒๐

ทํางานให้ดีทีสุ่ด ไม่ท้อต่ออุปสรรค มีความสุขกับงานทีท่ํา

ทําทุกอย่างทีน่ายสั่ง



๔๙

นางสาวดวงเดือน ศรีโพทา
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 

นางเบ็ญจวรรณ จํารูญพงษ 
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 

๒๖/๒๒๐ ถ.พหลโยธิน ๔๘ แขวงอนุสาวรีย 
เขตบางเขน กรุงเทพ ๑๐๒๒๐

๑๕๔ ลาดปลาเคา ๑๔ แขวงจระเขบัว 
เขตลาดพราว กรุงเทพ ๑๐๒๓๐

สานักคุมครองพันธุพืช



๕๐

นายดนัย จรูญแสง
พนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒ 

นายสมมาต แสงประดับ
เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ 

๕๐/๒๔๕๖ ม.๕ หมูบานพฤกษา ๓ ต.บางคูรัด 
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุร ี๑๑๑๑๐

๓/๑๕ บานสุขสมบรูณ หมู ๓ ต.มะขามเตี้ย
อ.เมือง จ.สุราษฎรธาน ี๘๔๐๐๐

ทุ่มเท มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที ่แต่งานจะสําเร็จลุล่วงได้นั้น
ขึน้อยู่กับการมีส่วนร่วมของทุกเครือข่าย

กองการยาง



๕๑

นางสาวศิริพร หนูนาวี
พนักงานธุรการ ระดับ ส๔ 

นายเจริญ ทาระเบียบ 
เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 

๑๑/๖ หมู ๘ ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ 
จ.สุราษฎรธาน ี๘๔๑๖๐ 

๒๒๘ หมู ๑ แมมาว ซ.๑๔ ถ.เลี่ยงเมืองฝาง 
ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม ๕๐๑๑๐ 

เราจะไม่เข้าใจการทํางาน ถ้ายังไม่ได้ลงมือปฏิบัติ

จุดแห่งการเริ่มต้นถึงแม้จะยาก
แต่ปลายทางของความสําเร็จสวยงามเสมอ 

สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ จังหวัดเชยงใหม



๕๒

นางสาวบุญสิตา กระดาษ 
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  

นายประหยัด ปญญาแฝง
พนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒

๑๓๙/๗๔ หมู ๔ ต.แชชาง อ.สันกําแพง 
จ.เชียงใหม ๕๐๑๓๐

๓๔๙ หมู ๓ ต.วังหลวง อ.หนองมวงไข 
จ.แพร ๕๔๑๗๐

ทํางานด้วยความมุ่งม่ัน ทุ่มเท เสียสละเวลา
และความสุขส่วนตน เพ่ืองานขององค์กร

มุ่งมั่น ทุ่มเทเพ่ือเป้าหมายอย่างต่อเนือ่ง 



๕๓

นายพินิจ เขียวพุมพวง 
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 

จังหวัดพิจิตร 

นางชุติมณฑน แดงทอง 
เจาพนักงานธุรการอาวุโส

๓๐/๔ ม.๑๔ ต.สามงาม อ.สามงาม 
จ.พิจิตร ๖๖๑๔๐

๒๘ หมู ๕ บานนาบานไร ต.แมถอด อ.เถิน 
จ.ลําปาง ๕๒๑๖๐

ตั้งใจทํางานเพ่ือการเกษตรไทย

มุ่งม่ัน เสียสละ ขยัน อดทน

สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒
จังหวัดพิษณุโลก



๕๔

นางจุฑามาศ วานิชชา 
พนักงานการเงินและบัญช ีระดับ ส๓ 

นางนรีรัศม พุมศิโร
พนักงานการเงินและบัญช ีระดับ ส๒

๓๔๕/๒ ถ.เพชรเจริญ ต.ในเมือง 
จ.เพชรบูรณ ๖๗๐๐๐ 

๓๓/๔ หมู ๓ ต.คลองตาล อ.ศรีสําโรง 
จ.สุโขทัย ๖๔๑๒๐

อดทน อดกลั้น

พรุ่งนีไ้ม่มีจริง จงทําวันนีใ้ห้ดีทีสุ่ด



๕๕

นายบุญเลื่อน สมงาม
พนักงานประจําหองทดลอง ระดับ ส๒ 

นางประภา เกษมสุข 
พนักงานการเงินและบัญช ีระดับ ส๒

๖๐ หมู ๑๐ ต.สะเดียง อ.เมือง
จ.เพชรบูรณ ๖๗๐๐๐

๑๕๖/๒ หมู ๒ ต.กําแพงดิน อ.สามงาม
จ.พิจิตร ๖๖๒๒๐

สู้ ๆ ไม่ถอย

ศึกษาหาความรู้และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ



๕๖

นายชาญพิชญคูณ ประสงธนบูรณ 
ชางซอมบํารุง ระดับ ช๔

นายคนอง ชวยบํารุง
ผูดูแลหมวดสถานที่ ระดับ บ๒

๒๖๒/๓ หมู ๓ ต.สมอแขก อ.เมือง
จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐

๒๔/๑ หมู ๓ ต.ทับผึ้ง อ.ศรีสําโรง
จ.สุโขทัย ๖๔๑๒๐ 

ขยัน ซือ่สัตย์ อดทน

หน้าทีค่ือชีวิต ทําหน้าทีใ่ห้ดีทีสุ่ด



๕๗

นายมนตร ีสุทธานุกูล
พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ บ๒

นางสาวนฤทัย วรสถิตย 
ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ 

จังหวัดขอนแกน

๒๔/๑ หมู ๓ ต.ทับผึ้ง อ.ศรีสําโรง
จ.สุโขทัย ๖๔๑๒๐ 

๑๒๕๘ หมู ๔ บานหนองสองหอง ต.หัวทะเล 
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐

รักชีวิต รักครอบครัว รักการทํางาน

ความสําเร็จเกิดจากความทุ่มเท มุ่งมั่น ตั้งใจ 
แต่จะเป็นความสําเร็จทีย่ิ่งใหญ่ หากเป็นไปเพ่ือส่วนรวม

สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดขอนแกน



๕๘

นายทองด ีเกตุสุวงษ 
นายชางเครื่องกลชํานาญงาน 

นายวิรัช ปตลา
เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 

๒๕ หมู ๕ บานทุงเสมียนตรา ต.บานขาม
อ.จัตุรส จ.ชัยภูม ิ๓๖๑๓๐

๑๘๔ หมู ๑  ต.กุดหวา อ.กุฉินารายณ
จ.กาฬสินธุ ๔๖๑๑๐

ทํางานทีเ่รารัก แล้วเราจะมีความสุขในการทํางาน

มุ่งม่ัน ขยัน อดทน ภายใต้ร่มพยอม



๕๙

นายสิงหนาท เสริฐสาย
เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 

นายนิพันธ สอนซาย 
พนักงานการเกษตร ระดับ ส๒

๑๔๒ ถ.เสรีไทย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง
จ.สกลนคร ๔๗๐๐๐

๓๖/๓ หมู ๑ ต.ทาจําปา อ.ทาอุเทน
จ.นครพนม ๔๘๑๒๐

ข้าฯ คือผู้ทํางานรับใช้ในหลวง กินเงินเดือนภาษีประชาชน 
ขยันต่อหน้าทีร่าชการ ขยันต่องานตนเองให้สําเร็จ ซือ่สัตย์ต่อองค์กร 
อดทนต่องานหนัก รู้บุญคุณเจ้านาย มีอยู่ได้เพราะกรมวิชาการเกษตร

เรียนรู้ได้ก็เรียนรู้ ปล่อยวางได้ก็ปล่อยวาง
ทุกอย่างเกิดขึน้เพ่ือให้เราเติบโตและแข็งแกร่ง



๖๐

นายเรืองฤทธิ์ ยะวะลุน
พนักงานประจําหองทดลอง ระดับ ส๒ 

นายพิทักษ ภูมิโคกรักษ
เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน  

๑๐๙ หมู ๒ ต.โพนทราย อ.เมือง
จ.มุกดาหาร ๔๙๐๐๐

๑๒๘ หมู ๓ ต.ดานขุนทด อ.ดานขุนทด 
จ.นครราชสีมา ๓๐๒๑๐

ทํางานด้วยความมุ่งม่ันแบบสบาย ๆ

ความขยันนําไปสู่ความสําเร็จ

สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ จังหวัดอุบลราชธานี



๖๑

นายวีระชัย จุนขุนทด
เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน  

นายชูศักดิ์ แขพิมาย 
นักวิชาการโรคพืชปฏิบัติการ 

๒๑๐ หมู ๔ ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว 
จ.นครราชสีมา ๓๐๑๔๐

๒ หมู ๑ ต.ในเมือง อ.พิมาย 
จ.นครราชสีมา ๓๐๑๑๐ 

มุ่งม่ันสู่ผลสําเร็จ

ความสําเร็จเกิดจากลงมือทํา



๖๒

นางเอมอร วิศรุตรัตน
พนักงานธุรการ ระดับ ส๔

นายชัยณรงค อนันตา
พนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒

๑๒๕ หมู ๑ ต.ขอนแกน อ.เมือง 
จ.รอยเอ็ด ๔๕๐๐๐             

๒๗๕ หมู ๑๔ ต.ลงดาน อ.เมือง 
จ.รอยเอ็ด ๔๕๐๐๐ 

พอใจในส่ิงทีม่ี พอดีในส่ิงทีท่ํา

มุ่งมั่นตั้งใจ ทําในสิ่งทีร่ัก ผลสําเร็จรอเราอยู่ไม่ไกล



๖๓

นายประเทียน เผาศิริ
พนักงานขับรถยนต ระดับ ส๒

นายปญจพล พันธุแสง 
พนักงานพัสดุ ระดับ ส๒

๓๔ หมู ๑ ต.ปอพาน อ.เมือง 
จ.รอยเอ็ด ๔๕๐๐๐ 

๔๑๕ รณชัยชาญยุทธ ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.รอยเอ็ด ๔๕๐๐๐      

การได้ทํางานทีอ่ยากทําหรือชอบทํา เมือ่งานสําเร็จ
จะเป็นงานทีเ่ราภูมิใจและสามารถดืม่ดํา่กับมันได้

ความสําเร็จในวันนีค้ือการทีเ่ราทําในสิ่งทีต่ัวเองรัก
และสิ่งทีท่ํานั้นเป็นประโยชน์



๖๔

นายทศพล ขันแกว
ชางซอมบํารุง ระดับ ช๔

นายสุนทร ขามฤทธิ์
ชางซอมบํารุง ระดับ ช๓

๕ หมู ๑ บานทาสองคอน ต.ทาสองคอน 
อ.เมือง จ.มหาสารคาม ๔๔๐๐๐

๑๑๒ หมู ๓ บานอุปราช ต.ทาสองคอน 
อ.เมือง จ.มหาสารคาม ๔๔๐๐๐

ไม่โกรธ ไม่เกลียด ไม่เบียดเบียนใคร

ความสําเร็จไม่ใช่กุญแจของความสุข 
แต่ความสุขต่างหากทีเ่ป็นกุญแจสู่ความสําเร็จ



๖๕

นายอํานาจ จันทรกลิ่น
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 

นายวัฒนธนัน ศรีตะลหฤทัย 
นายชางเครื่องกลชํานาญงาน

๕๗๓ หมู ๔ ต.บานกลวย อ.เมือง 
จ.ชัยนาท ๑๗๐๐๐ 

๗ หมู ๘ ต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว 
จ.นครสวรรค ๖๐๑๕๐

ทําดี ดีทุกวัน

ความซือ่สัตย์ไม่เคยทําร้ายใครให้เสียอนาคต 
มีแต่ความทรยศทีท่ําลายชีวิตอนาคตตัวเอง

สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕
จังหวัดชยนาท



๖๖

นางรัตนา ปกครอง
พนักงานทั่วไป ระดับ บ๒

นางอรุณ ีวัฒนวรรณ
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ

๔๑/๑ หมู ๔ ต.กกโก อ.เมืองลพบุร ี
จ.ลพบุร ี๑๕๐๐๐       

๙๘๘/๑๖๕ The Gallery Condominium ถนนสุขุมวิท 
๑๐๗ ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
๑๐๒๗๐

ซือ่สัตย์ อดทน ทําหน้าทีท่ีไ่ด้รับมอบหมายให้ดีทีสุ่ด

การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด

สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จังหวัดจันทบุรี



๖๗

นายประเสริฐ อุปถัมภ
เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 

นายธีรชัย ฉิมเอม 
พนักงานการเกษตร ระดับ ส๓

๖๓/๖๙ ถ.วัดชากลูกหญา (หนองหวายโสม) 
ต.หวยโปง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ๒๑๑๕๐ 

๑๑/๑ หมู ๓ ต.วังแซม อ.มะขาม 
จ.จันทบุร ี๒๒๑๕๐ 

มาตรฐานเดียว ทํางานในหน้าทีใ่ห้ดีทีสุ่ด 
ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร พัฒนาองค์กรความโปร่งใส



๖๘

นายกองกษิต สุวรรณวิหค
ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗ 

จังหวัดสุราษฎรธานี

นายพงษมานิตย ไทยแท
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ 

จังหวัดกระบี่

๑๒/๖ ถ.ศรีรัตน ต.ทาขาม อ.พุนพิน 
จ.สุราษฎรธาน ี๘๔๑๓๐ 

๒๓/๒๖๐ หมู ๒ ถ.กาญจนวิถ ีต.บางกุง 
อ.เมือง จ.สุราษฎรธาน ี๘๔๐๐๐

มุ่งมั่นพัฒนางาน และบริการประชาชนชืน่ใจ

มุ่งม่ันชัดเจน ไปให้ถึงเป้าหมายทีว่างไว้

สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗ 
จังหวัดสุราษฎรธานี



๖๙

นางประภา พงษอุทธา 
เจาพนักงานธุรการอาวุโส 

นายทักสิน วงษพิทักษ 
พนักงานการเกษตร ระดับ ส๔

๒/๓ หมู ๓ ต.บางใหญ อ.กระบุร ี
จ.ระนอง ๘๕๑๑๐

๕๗ หมู ๒ ต.สมอทอง อ.ทาชนะ 
จ.สุราษฎรธาน ี๘๔๑๗๐

รับใช้ประชาชนอย่างสุดความสามารถ
คํานึงถึงผลประโยชน์ต่อส่วนรวมเพ่ือความก้าวหน้า

ของประเทศชาติเป็นหลัก เท่าทีค่น ๆ หนึง่จะสามารถทําได้

ซือ่สัตย์ มีวินัย ใฝ่รู้ รู้หน้าที่



๗๐

นายจรูญ กิ่งแกว
พนักงานพัสดุ ระดับ ส๒

นายสอน บุตรศรี
พนักงานทดลองเกษตร ระดับ ส๒

๑๓๗ หมู ๗ ต.บางนายส ีอ.ตะกั่วปา 
จ.พังงา ๘๒๑๑๐ 

๑๕๖/๑๖ หมู ๙ ต.เทพกระษัตร ีอ.ถลาง
จ.ภูเก็ต ๘๓๑๑๐

อดีตเป็นประสบการณ์ให้เรียนรู้ ทําปจัจุบันให้ดีทีสุ่ด
อนาคตเป็นผลกรรมทีก่ระทํามา

ทําทุกวันให้ดีทีสุ่ด



๗๑

นายวินัย กลอมมณ ี
ชางซอมบํารุง ระดับ ช๒ 

นายสุจินต อุดมธรรมากุล 
ชางซอมบํารุง ระดับ ช๒

๕๔ หมู ๑ ต.ทาเคย อ.ทาฉาง
จ.สุราษฎรธาน ี๘๔๑๕๐

๓๓/๒ หมู ๓ ต.บางมวง อ.ตะกั่วปา
จ.พังงา ๘๒๑๙๐

ดีหรือชั่วเกิดจากใจ

งานดี ฝีมือเก่ง เคร่งวินัย ใจซือ่สัตย์



๗๒

นายเหรียญชัย เกิดพงษ
เจาพนักงานการเกษตรอาวุโส 

นายนิพัฒน คงจินดามุนี
เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน

๓๑๓/๓๕ หมู ๑๒ ต.หนองควาย อ.หางดง 
จ.เชียงใหม ๕๐๒๓๐

๕๐/๑ หมู ๔ ต.บอตรุ อ.ระโนด
จ.สงขลา ๙๐๑๔๐

ความลําบากสอนให้เราต้องอดทน
ความเป็นคนสอนให้เราก้าวต่อไป

คิดบวก 

สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘
จังหวัดสงขลา



๗๓

นางเรณู สุราวรรณ 
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

นายสมควร ออนมา 
เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน 

๕ ซ.๙ โชคสมาน ๕ ต.หาดใหญ 
อ.หาดใหญ จ.สงขลา ๙๐๐๐๐ 

๔๑/๖ หมู ๗ ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ 
จ.ปตตาน ี๙๔๑๒๐

ปญัหาทุกอย่างแก้ไขได้

บุรุษผู้ทรนง รักทุกสรรพสิ่ง



๗๔

นางกมลชนก ไชยสนิท
พนักงานสถานที่ ระดับ บ๒

๔๑ ซ.พรอมเพ็ชร ๒ ต.คอหงส 
อ.หาดใหญ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐

คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา :  ระพีภัทร จันทรศรีวงศ
               อิงอร ปญญากิจ
               สมบัต ิตงเตา
               ภัสชญภณ หมื่นแจง
               ธิดากุญ แสนอุดม

ขอมูล / ภาพประกอบ : กลุมสวัสดิการและเจาหนาที่สัมพันธ กองการเจาหนาที่

เรียบเรียง : กลุมเผยแพรและนิทรรศการ สํานักงานเลขานุการกรม

คนทีไ่ม่เคยทําผิดคือคนทีไ่ม่เคยทําอะไรเลย
 จงอย่ากลัวทีจ่ะผิดพลาด อย่ากลัวความล้มเหลว

แต่จงยอมรับแล้วเรียนรู้ข้อผิดพลาดนั้น





กรมวชิาการเกษตร
๕๐ ถนนพหลโยธนิ ลาดยาว จตจุกัร กรงุเทพฯ ๑๐๙๐๐ 
โทร : ๐-๒๕๗๙-๐๑๕๑-๗, ๐-๒๕๗๙-๘๕๓๑
www.doa.go.th
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