บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการ ประจาปี พ.ศ. 2549
หน่วยงาน สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง/หน่วยงาน
ก่อนเกษียณ

1

นายสุเทพ ลิ้มทองกุล

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2

นางสาวสุชาดา วราภรณ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3

นางจรรยา ปั้นเหน่งเพชร

นักวิชาการเกษตร 9 ชช.
สถาบันหม่อนไหมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ

4

นายบุญน้อม อุนเกษม

ผู้อานวยการกองกลาง

5

นางสุมาลี วรประทีป

เจ้าหน้าที่บริหารงานการเกษตร 8

ที่อยู่หลังเกษียณ
บ้านเลขที่ 18 หมู่ 1
หมู่บ้านพรหมนิเวศน์ ซอยสามัคคี 53
ถนนติวานนท์ ตาบลท่าทราย
อาเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2574-2479
บ้านเลขที่ 9/85 หมู่ 10
หมู่บ้านสังข์สิทธิ์ โชคชัย 4 ซอย 50
ถนนลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว
กรุงเทพ 10230
โทรศัพท์ 0-2539-9600
บ้านเลขที่ 49/118 หมู่ที่ 3
หมู่บ้านเรือนจินหรา 4
ซอยวิภาววดี 64 (แยก 13)
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2973-3218
บ้านเลขที่ 69/57 หมู่ที่ 1
ซอยติวานนท์ 18 ถนนติวานนท์
ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2589-3896
-

สานักงานที่ปรึกษาการเกษตรประจา
กรุงปักกิ่ง
6

นางพวงแก้ว โชติเชย

นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7ว

บ้านเลขที่ 32/197 หมู่ที่ 8

สถาบันเกษตราธิการ

ซอยรามอินทรา 65 ถนนรามอินทรา
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 0-2945-7659

7

พันจ่าอากาศเอก

เจ้าหน้าที่สื่อสาร 6

บ้านเลขที่ 49/201 หมู่ที่ 4

ถนัด รักผกา

สานักฝนหลวงและการบินเกษตร

หมู่บ้านเบญจทรัพย์นคร ซอย 4
ถนนเอกชัย ตาบลโคกขาม
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 0-3483-3688

8

นางเลขา ชินนูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7

บ้านเลขที่ 211/225 หมู่ที่ 9

สถาบันหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ

หมู่บ้านโชคชัยรุ่งเรือง ซอยติวานนท์ 22

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ

ถนนติวานนท์ ตาบลบางกระสอ
อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

9

10

นายสมศักดิ์ ทรงสิทธิ์

นางบรรจง ประจันตะเสน

สานักแผนงานและโครงการพิเศษ

โทรศัพท์ 0-2589-3528
บ้านเลขที่ 103/1 ซอยประดิพัทธ์ 9
ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-4743

เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานธุรการ 5

บ้านเลขที่ 77/241 หมู่ที่ 2

สถาบันหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ

หมู่บ้านรุ่งสว่างวิลเลจ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ

ซอยรามอินทรา 8 ถนนรามอินทรา

เจ้าหน้าทีธุรการ 5

แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์ 0-2971-8098
11

นางนพพร กิจบารุง

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี

บ้านเลขที่ 160/19 หมู่ที่ 1

สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี

หมู่บ้านชัยพฤกษ์ 2
ถนน 345 ปทุมธานี – กรุงเทพฯ
ตาบลบางคูวัด อาเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2997-3579

12

นายณพทศ ทศิธร

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์

บ้านเลขที่ 74/45 หมู่ที่ 5

สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์

ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2527-5885

13

นายประทีป กฤตวัฒน์

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา

บ้านเลขที่ 3/57 หมู่ที่ 9

สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา

ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120

14

นายคัทชา มลิวรรณ

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง

บ้านเลขที่ 501

สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง

ถนนนครนอก ตาบลบ่อยาง
อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ 0-7431-4352

15

นางสาวพจนี ชื่นปรีดี

เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป 7

บ้านเลขที่ 51/44-45 หมู่ที่ 13

สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก

หมู่บ้านสมพรนิเวศน์ 2 โชคชัย 4 ซ. 76
ถนนลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10230

16

17

ว่าที่ ร.ต.ปัญญา

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7

อุ่นประดิษฐ์

สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลาพูน

โทรศัพท์ 0-2538-2278
บ้านเลขที่ 45 หมู่ที่ 6
หมู่บ้านศรีสันกาแพง
ตาบลสันกาแพง อาเภอสันกาแพง
จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ 0-2538-2278

นายประยูร ทองดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7

บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 7 หมู่บ้านมงคล

สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ถนนชัยนาท – สิงห์บุรี

อานาจเจริญ

ตาบลบ้านกล้วย อาเภอเมือง
จังหวัดชัยนาท 17000
โทรศัพท์ 0-5642-1674

18

19

นายปาน ปั้นเหน่งเพชร

นายมาโนช ปัญญวานิช

ผู้อานวยการ

บ้านเลขที่ 128 หมู่ที่ 5

สานักงานหม่อนไหมเฉลิม

ถนนสันทราย – แม่โจ้

พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ตาบลป่าไผ่ อาเภอเมือง

พระบรมราชินีนาถ ภาคเหนือ (แพร่)

จังหวัดเชียงใหม่ 50210

ผู้อานวยการ
สานักงานหม่อนไหมเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ภาคเหนือ (มุกดาหาร)

โทรศัพท์ 0-5339-6436
บ้านเลขที่ 4/1 หมู่ 7
ถนนมุขมนตรี ตาบลบ้านใหม่
อาเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4421-3935

20

นางแสงจันทร์ ขวัญอ่อน

บ้านเลขที่ 60/571 หมู่ 7
หมู่บ้านมีนบุรี การ์เด็นโฮม ซอย 2
ถนนราชอุทิศ แขวงแสนแสบ

เจ้าพนักงานการเกษตร 6
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

นครราชสีมา
21

นายสุรพล ใจอารี

เจ้าพนักงานการเกษตร 6
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
อุบลราชธานี

22

23

นางอารภรณ์ สิทธิกานต์

นางทองคา ผลพานิชย์

เจ้าพนักงานการเกษตร 6

บ้านเลขที่ 56 ถนนตาดแคน

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

ตาบลมุกดาหาร อาเภอเมือง

พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

จังหวัดมุกดาหาร 49000

มุกดาหาร

โทรศัพท์ 0-4267-2042

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5

บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 2

สานักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ

หมู่บ้านมะเกลือใหม่

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา)

ตาบลมะเกลือใหม่ อาเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา 30170
โทรศัพท์ 0-4433-6145

จัดทาข้อมูลโดย
กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์
กองการเจ้าหน้าที่
โทร. 0-2629-9094
0-2629-9647
ภายใน : 148 , 302

