
จาก ถงึ

ประธานกรรมการ
1 นายณรงค ์ เพ็ชรประเสรฐิ  31 ก.ค.44  30 ส.ค.46
2 นายบรรพต  หงษ์ทอง  2 ก.ย.46  27 พ.ย.49
3 ดร.อ านาจ  ธรีะวนชิ  28 พ.ย.49  7 ธ.ค.52
4 นายธวชัชยั ส าโรงวฒันา  8 ธ.ค.52  7 ธ.ค.55
4 นายธวชัชยั ส าโรงวฒันา  8 ม.ค.56  10 ม.ิย.57

ขอลาออกจากต าแหน่งประธานกรรมการ 

 และกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิอ.ส.ค.  ตัง้แตว่นัที ่10 มถินุายน 2557 เป็นตน้ไป)

กรมปศสุตัว์
5 นายยคุล  ลิม้แหลมทอง  17 พ.ย.45  20 พ.ย.49
6 นายภริมย ์ ศรจัีนทร์  21 พ.ย.49  30 ก.ย.50
7 นายศักดิช์ยั ศรบีญุซือ่  2 ต.ค.50  19 พ.ย.51
8 นายยคุล  ลิม้แหลมทอง  20 พ.ย.51  30 ก.ย.52

นายปรชีา สมบรูณ์ประเสรฐิ  1 ต.ค.52  30 ก.ย.54

นายทฤษด ี ชาวสวนเจรญิ  1 ต.ค.54 ปัจจบุัน

ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร
9 ดร.อดศิักดิ ์ ศรสีรรพกจิ  18 ก.ค.44  26 ม.ีค.46
10 ดร.สทุธพิร  จรีะพันธุ  27 ม.ีค.46  3 ม.ค.48
11 นางอัญชล ี อไุรกลุ  4 ม.ค.48  30 ก.ย.49
12 นายสรุศักดิ ์ ทองเพยีร  1 ต.ค.49  20 พ.ย.49
13 นายกนก  คตกิาร  21 พ.ย.49  30 ก.ย.50
14 นายอภชิาต  จงสกลุ  (ครม.มมีต ิ27 ส.ค.56)  1 พ.ย.50  30 ก.ย.56

นายอนันต ์ ลลิา   1 ต.ค.56 ปัจจบุัน

(ครม.มมีต ิ27 สงิหาคม 2556 / โปรดเกลา้ฯ แตง่ตัง้ 6 กันยายน 2556)

กรมสง่เสรมิสหกรณ์
13 นายบญุม ี จันทรวงศ์  28 ต.ค.45  30 ก.ย.49
14 นายแผเ่กยีรต ิเทพหัสดนิ ณ อยธุยา  1 ต.ค.49  20 พ.ย.49

น.ส.สพัุตรา ธนเสนวีฒัน์  22 พ.ย.49  14 ม.ิย.52
นายศภุชยั บานพับทอง   15 ม.ิย.52  31 ส.ค.52
นายฉกรรจ ์ แสงรักษาวงศ์  30 ก.ย.52  30 ก.ย.53

15 นายจติรกร สามประดษิฐ ์(แทน)  30 ก.ย.52  30 ก.ย.53

นายสมชาย  ชาญณรงคก์ลุ  1 ต.ค.53  27 ม.ค.54
นายจติรกร สามประดษิฐ ์(แทน)  28 ม.ค.54  30 ก.ย.56

นายสมชาย  ชาญณรงคก์ลุ  1 ต.ค.56  7 ธ.ค.56
นายจมุพล  สงวนสนิ  8 ธ.ค.56 ปัจจบุัน

กรมการคา้ภายใน
16 นายศริพิล  ยอดเมอืงเจรญิ  18 ก.ค.44  30 ก.ย.50

นายยรรยง พวงราช  25 ต.ค.50  30 ก.ย.52
น.ส.ชตุมิา บณุยประภัศร  17 พ.ย.52  10 พ.ค.53

17 นางวชัร ี วมิกุตายน        11 พ.ค.53  30 ก.ย.55

รายละเอยีดการด ารงต าแหนง่ของคณะกรรมการ อ.ส.ค.      

(ปีงบ 2553 ระยะเวลาด ารงต าแหน่งของอธบิดฯี ผูม้อบหมายแตง่ตัง้ใหเ้ป็นกรรมการ แทน)

ครบวาระ 7 มกราคม 2559  (บันทกึที ่กษ 1900/2879 ลงวนัที ่9 มถินุายน 2557 

ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง
ที่ ชือ่



จาก ถงึ

ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง
ที่ ชือ่

น.ส.วบิลูยรั์กษ์  รว่มรักษ์  1 ต.ค.55  30 ก.ย.56

นายสมชาต ิ สรอ้ยทอง  1 ต.ค.56  4 ก.ค.57

นางจนิตนา  ชยัยวรรณาการ  4 ก.ค.57 ปัจจบุัน

กระทรวงการคลัง  (กรรมการผูแ้ทน)
18 นายสรุชยั  พงษ์พทัิกษ์โสภณ  1 เม.ย.45  30 เม.ย.46
19 นายเสงีย่ม  สนัทัด  31 พ.ค.46  3 พ.ค.49

นายมานะ หลักทอง  4 พ.ค.49  23 ธ.ค.51
นายอัษฎางค ์ศรศีภุรพันธ์  24 ธ.ค.51  12 ม.ค.55

20 นางกติตมิา  นวลทวี  13 ม.ค.55 ปัจจบุัน

ส านักงบประมาณ  (กรรมการผูแ้ทน)
21 นายบัณฑรู  สภัุควณชิ  15 ก.ค.45  7 ธ.ค.49
22 นางสาววลัยรัตน ์ ศรอีรณุ  8 ธ.ค.49  30 พ.ย.52

นางจฑุาทพิย ์เตชชาตวินชิ  1 ธ.ค.52 ปัจจบุัน

ผูท้รงคณุวฒุิ
23 นายจติเกษม  แสงสงิแกว้  31 ก.ค.44  30 พ.ย.45
24 นายวมิล  จันทรจ์ริาวฒุกิลุ  31 ก.ค.44  30 ส.ค.46
25 นายวรวทิย ์ ชยัลมิปมนตรี  31 ก.ค.44  30 ส.ค.46
26 นายสทัุศน ์ เจรญิขวญั  2 ก.ย.46  27 พ.ย.49
27 นายพงษ์ศักดิ ์ ลิม้เจรญิรัตน์  2 ก.ย.46  12 ก.ย.49
28 นายปรกีฤษ  กณุามา  28 พ.ย.49  13 ม.ค.51
29 นายสนัุนท ์ กรีตวิฒันพศิาล  28 พ.ย.49  7 ธ.ค.52
30 นายปรชีา  สง่วฒันา  28 พ.ย.49  24 ธ.ค.49
31 นายวชิยั  หฤทัยธนาสนัติ์  11 ก.ย.50  20 ธ.ค.51
32 นายเปรมประชา  ศภุสมทุร  3 ก.พ.52  7 ธ.ค.52
33 นายบรรจบ  ทองวชิติ  3 ก.พ.52  21 เม.ย.52
34 นายกนก  คตกิาร  27 พ.ค.52  7 ธ.ค.52

นายสมศักย ์ภรูศีรศีักดิ์  8 ธ.ค.52  7 ธ.ค.55
นายสรุนิทร ์ประสทิธิห์รัิญ  8 ธ.ค.52  7 ธ.ค.55

34 พันเอก นาฬกิอตภัิค แสงสนทิ  8 ธ.ค.52  7 ธ.ค.55
นายสมศักย ์ ภรูศีรศีักดิ ์ (วาระ 2) ลาออก  8 ม.ค.56  26 ม.ีค.56
นายสรุนิทร ์ ประสทิธิห์รัิญ  (วาระ 2) ลาออก  8 ม.ค.56  9 เม.ย.56
พันเอก นาฬกิอตภัิค  แสงสนทิ  (วาระ 2)  8 ม.ค.56  1 ก.ค.57
นายวนัชยั  โอสคุนธท์พิย์  29 พ.ค.56  29 ม.ิย.57
ศาสตราจารย ์ถวลิ  พึง่มา  29 พ.ค.56  6 ก.ค.57

ผูอ้ านวยการ อ.ส.ค.
35 นายณพคณุ  สวนประเสรฐิ  17 ม.ค.45  30 ส.ค.47
36 นายสกลุ  สขุสวสัดิ์  31 ส.ค.47  1 เม.ย.50
37 นายนพดล  ตันวเิชยีร  2 เม.ย.50  2 ธ.ค.50
38 นางรัตนา  อังศภุากร  3 ธ.ค.50  4 ม.ค.53

(รองผูอ้ านวยการ ท าการแทนผูอ้ านวยการ)
นายวนิยา มกรพงศ์  5 ม.ค.53  30 ก.ย.53

นายปรขีา  สมบรูณ์ประเสรฐิ  23 ก.ค.53  31 ต.ค.53
(อธบิดกีรมปศสุตัว ์ท าการแทนผูอ้ านวยการ)  

(ลาออก 1 ต.ค.53 แตไ่มไ่ดเ้ขา้ประชมุเดอืนสงิหาคม-กันยายน 2553  2 เดอืน เนือ่งจากถกูพักงาน)



จาก ถงึ

ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง
ที่ ชือ่

นายนพดล  ตันวเิชยีร  1 พ.ย.53 ปัจจบุัน
(รองผูอ้ านวยการ ท าการแทนผูอ้ านวยการ)


