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ลําดับ ชื่อ-สกุล วุฒิ ตําแหน่ง ตําแหน่ง ตั้งแต่วันที่ หมายเหตุ

ที่ ประเภท ประเภท

1 นายปรีชา  ราชนา - นักวิชาการส่งเสริม วิชาการ ชํานาญการ 2504 33,790 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 2498 33,790 11 ส.ค.54 โอนอัตราเงินเดือนตามตัว

การเกษตร (นักวิชาการส่งเสริม  ไปตั้งจ่าย และให้ตัดโอน

สํานักงานเกษตรอําเภอ  การเกษตร)  อัตราเงินเดือนของ

ชนบท จังหวัดขอนแก่น  สํานักงานเกษตรอําเภอ  ตําแหน่งเลขที่ 2498

 ชนบท จังหวัดขอนแก่น

  

 

 

2 นายชาญวิทย์ - นักวิชาการส่งเสริม วิชาการ ชํานาญการ 3092 34,100 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 3004 34,100 11 ส.ค.54 โอนอัตราเงินเดือนตามตัว

             พงษ์สุพรรณ การเกษตร (นักวิชาการส่งเสริม  ไปตั้งจ่าย และให้ตัดโอน

สํานักงานเกษตรอําเภอ  การเกษตร)  อัตราเงินเดือนของ

ภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ  สํานักงานเกษตรอําเภอ  ตําแหน่งเลขที่ 3004

 บําเหน็จณรงค์

 จังหวัดชัยภูมิ

 

 

สํานักงานเกษตรอําเภอชนบท

ตําแหน่ง/สังกัด ระดับ เลขที่ เงินเดือนระดับตําแหน่ง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน

สํานักงานเกษตรอําเภอภูเขียว

สํานักงานเกษตรอําเภอชนบท

จังหวัดขอนแก่น ไปตั้งจ่ายเป็นอัตรา

เงินเดือนของตําแหน่งเลขที่ 2504

จังหวัดขอนแก่น   

สํานักงานเกษตรอําเภอบําเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ ไปตั้งจ่ายเป็นอัตรา

เงินเดือนของตําแหน่งเลขที่ 3092

      บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 757/2554  ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2554   

     ตําแหน่งและส่วนราชการเดิม      ตําแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย

จังหวัดชัยภูมิ
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ลําดับ ชื่อ-สกุล วุฒิ ตําแหน่ง ตําแหน่ง ตั้งแต่วันที่ หมายเหตุ

ที่ ประเภท ประเภท
ตําแหน่ง/สังกัด ระดับ เลขที่ เงินเดือนระดับตําแหน่ง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน

     ตําแหน่งและส่วนราชการเดิม      ตําแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย

3 นายสิงห์  สวัสดี - นักวิชาการส่งเสริม วิชาการ ชํานาญการ 7948 33,850 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 4094 33,850 11 ส.ค.54 โอนอัตราเงินเดือนตามตัว

 การเกษตร (นักวิชาการส่งเสริม  ไปตั้งจ่าย และให้ตัดโอน

สํานักงานเกษตรอําเภอ  การเกษตร)  อัตราเงินเดือนของ

โพธาราม  จังหวัดราชบุรี  สํานักงานเกษตรอําเภอ  ตําแหน่งเลขที่ 4094

 สามพราน  

 จังหวัดนครปฐม

 

 

4 นายธีรพงศ์  เลือดกระโทก - เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 7819 37,040 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 4492 37,040 11 ส.ค.54 โอนอัตราเงินเดือนตามตัว

 (นักวิชาการส่งเสริม (นักวิชาการส่งเสริม  ไปตั้งจ่าย และให้ตัดโอน

การเกษตร)  การเกษตร)  อัตราเงินเดือนของ

สํานักงานเกษตรอําเภอ  สํานักงานเกษตรอําเภอ  ตําแหน่งเลขที่ 4492

บ้านฉาง  จังหวัดระยอง ประทาย

  จังหวัดนครราชสีมา

 

จังหวัดราชบุรี

จังหวัดนครปฐม ไปตั้งจ่ายเป็นอัตรา

เงินเดือนของตําแหน่งเลขที่ 7948

สํานักงานเกษตรอําเภอสามพราน

สํานักงานเกษตรอําเภอโพธาราม

จังหวัดระยอง

สํานักงานเกษตรอําเภอประทาย

จังหวัดนครราชสีมา ไปตั้งจ่ายเป็นอัตรา

เงินเดือนของตําแหน่งเลขที่ 7839

สํานักงานเกษตรอําเภอนิคมพัฒนา
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ลําดับ ชื่อ-สกุล วุฒิ ตําแหน่ง ตําแหน่ง ตั้งแต่วันที่ หมายเหตุ

ที่ ประเภท ประเภท
ตําแหน่ง/สังกัด ระดับ เลขที่ เงินเดือนระดับตําแหน่ง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน

     ตําแหน่งและส่วนราชการเดิม      ตําแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย

5 นายอนุรักษ์  บุญถึง - นักวิชาการส่งเสริม วิชาการ ชํานาญการ 7839 33,590 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 7819 33,590 11 ส.ค.54 โอนอัตราเงินเดือนตามตัว

การเกษตร (นักวิชาการส่งเสริม  ไปตั้งจ่าย

สํานักงานเกษตรอําเภอ  การเกษตร)  

นิคมพัฒนา   สํานักงานเกษตรอําเภอ  

จังหวัดระยอง บ้านฉาง  จังหวัดระยอง

 

6 นายประดิษฐ์  อินตาพรม - นักวิชาการส่งเสริม วิชาการ ชํานาญการ 4854 32,380 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 4866 32,380 11 ส.ค.54 โอนอัตราเงินเดือนตามตัว

 การเกษตร  (นักวิชาการส่งเสริม  ไปตั้งจ่าย และให้ตัดโอน

สํานักงานเกษตรอําเภอ  การเกษตร)  อัตราเงินเดือนของ

บรรพตพิสัย  สํานักงานเกษตรอําเภอ  ตําแหน่งเลขที่ 4866

จังหวัดนครสวรรค์ ชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค์

  

 

 จังหวัดนครสวรรค์

สํานักงานเกษตรอําเภอชุมแสง

จังหวัดนครสวรรค์ ไปตั้งจ่ายเป็นอัตรา

เงินเดือนของตําแหน่งเลขที่ 4854

สํานักงานเกษตรอําเภอบรรพตพิสัย
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ลําดับ ชื่อ-สกุล วุฒิ ตําแหน่ง ตําแหน่ง ตั้งแต่วันที่ หมายเหตุ

ที่ ประเภท ประเภท
ตําแหน่ง/สังกัด ระดับ เลขที่ เงินเดือนระดับตําแหน่ง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน

     ตําแหน่งและส่วนราชการเดิม      ตําแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย

7 นายบุญพร้อม  สมศิริ - นักวิชาการส่งเสริม วิชาการ ชํานาญการ 5288 33,500 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 5308 33,500 11 ส.ค.54 โอนอัตราเงินเดือนตามตัว

 การเกษตร (นักวิชาการส่งเสริม  ไปตั้งจ่าย และให้ตัดโอน

สํานักงานเกษตรอําเภอ  การเกษตร)  อัตราเงินเดือนของ

บ้านหลวง  จังหวัดน่าน  สํานักงานเกษตรอําเภอ  ตําแหน่งเลขที่ 5308

 สองแคว  จังหวัดน่าน

  

 

 

8 นายชัยพร  คงสาคร - นักวิชาการส่งเสริม วิชาการ ชํานาญการ 6790 33,630 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 6767 33,630 11 ส.ค.54 โอนอัตราเงินเดือนตามตัว

 การเกษตร (นักวิชาการส่งเสริม  ไปตั้งจ่าย และให้ตัดโอน

สํานักงานเกษตรอําเภอ  การเกษตร)  อัตราเงินเดือนของ

น้ําหนาว   สํานักงานเกษตรอําเภอ  ตําแหน่งเลขที่ 6767

จังหวัดเพชรบูรณ์ ศรีเทพ  จังหวัดเพชรบูรณ์

  

 

 

เงินเดือนของตําแหน่งเลขที่ 6790

สํานักงานเกษตรอําเภอน้ําหนาว

จังหวัดเพชรบูรณ์

สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านหลวง

จังหวัดน่าน

สํานักงานเกษตรอําเภอศรีเทพ

จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปตั้งจ่ายเป็นอัตรา

สํานักงานเกษตรอําเภอสองแคว

จังหวัดน่าน ไปตั้งจ่ายเป็นอัตรา

เงินเดือนของตําแหน่งเลขที่ 5288
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ลําดับ ชื่อ-สกุล วุฒิ ตําแหน่ง ตําแหน่ง ตั้งแต่วันที่ หมายเหตุ

ที่ ประเภท ประเภท
ตําแหน่ง/สังกัด ระดับ เลขที่ เงินเดือนระดับตําแหน่ง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน

     ตําแหน่งและส่วนราชการเดิม      ตําแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย

9 นายชลธาร  มูลศิริ - เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 5290 35,580 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 8367 35,580 11 ส.ค.54 โอนอัตราเงินเดือนตามตัว

(นักวิชาการส่งเสริม (นักวิชาการส่งเสริม  ไปตั้งจ่าย และให้ตัดโอน

การเกษตร)  การเกษตร)  อัตราเงินเดือนของ

สํานักงานเกษตรอําเภอ  สํานักงานเกษตรอําเภอ  ตําแหน่งเลขที่ 8367

นาหมื่น  จังหวัดน่าน บ้านธิ  จังหวัดลําพูน

   

10 นายกําจร  อยู่เจริญกิจ - นักวิชาการส่งเสริม วิชาการ ชํานาญการ 10791 34,070 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 5290 34,070 11 ส.ค.54 โอนอัตราเงินเดือนตามตัว

การเกษตร (นักวิชาการส่งเสริม  ไปตั้งจ่าย

สํานักงานเกษตรอําเภอ  การเกษตร)  

พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  สํานักงานเกษตรอําเภอ  

 นาหมื่น  จังหวัดน่าน

 

เงินเดือนของตําแหน่งเลขที่ 10791

สํานักงานเกษตรอําเภอพิชัย

สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านธิ

จังหวัดลําพูน ไปตั้งจ่ายเป็นอัตรา

จังหวัดอุตรดิตถ์
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ลําดับ ชื่อ-สกุล วุฒิ ตําแหน่ง ตําแหน่ง ตั้งแต่วันที่ หมายเหตุ

ที่ ประเภท ประเภท
ตําแหน่ง/สังกัด ระดับ เลขที่ เงินเดือนระดับตําแหน่ง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน

     ตําแหน่งและส่วนราชการเดิม      ตําแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย

11 นายสมาน  ขอดจันทึก - เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 4466 38,910 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 4576 38,910 11 ส.ค.54 โอนอัตราเงินเดือนตามตัว

(นักวิชาการส่งเสริม (นักวิชาการส่งเสริม  ไปตั้งจ่าย และให้ตัดโอน

การเกษตร)  การเกษตร)  อัตราเงินเดือนของ

สํานักงานเกษตร  สํานักงานเกษตร  ตําแหน่งเลขที่ 4576

อําเภอคง อําเภอสูงเนิน

จังหวัดนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

12 นายชูศักดิ์  อักษรวงศิลป์ - เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 7289 33,560 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 4466 33,560 11 ส.ค.54 โอนอัตราเงินเดือนตามตัว

(นักวิชาการส่งเสริม (นักวิชาการส่งเสริม  ไปตั้งจ่าย 

การเกษตร)  การเกษตร)  

สํานักงานเกษตร  สํานักงานเกษตร  

อําเภอสบเมย  อําเภอคง

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดนครราชสีมา

 

จังหวัดเชียงราย

สํานักงานเกษตรอําเภอสูงเนิน

จังหวัดนครราชสีมา ไปตั้งจ่ายเป็นอัตรา

เงินเดือนของตําแหน่งเลขที่ 3388

สํานักงานเกษตรอําเภอเวียงป่าเป้า
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ลําดับ ชื่อ-สกุล วุฒิ ตําแหน่ง ตําแหน่ง ตั้งแต่วันที่ หมายเหตุ

ที่ ประเภท ประเภท
ตําแหน่ง/สังกัด ระดับ เลขที่ เงินเดือนระดับตําแหน่ง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน

     ตําแหน่งและส่วนราชการเดิม      ตําแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย

13 นายสมควร  ไชยทารินทร์ - นักวิชาการส่งเสริม วิชาการ ชํานาญการ 3388 33,910 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 7289 33,910 11 ส.ค.54 โอนอัตราเงินเดือนตามตัว

การเกษตร (นักวิชาการส่งเสริม  ไปตั้งจ่าย

สํานักงานเกษตรอําเภอ  การเกษตร)  

เวียงป่าเป้า  สํานักงานเกษตร  

จังหวัดเชียงราย อําเภอสบเมย  

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

14 นายพนมพร  แสนมีมา - เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 8894 38,620 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 11197 38,620 11 ส.ค.54 โอนอัตราเงินเดือนตามตัว

(นักวิชาการส่งเสริม (นักวิชาการส่งเสริม  ไปตั้งจ่าย และให้ตัดโอน

การเกษตร)  การเกษตร)  อัตราเงินเดือนของ

สํานักงานเกษตร  สํานักงานเกษตรอําเภอ  ตําแหน่งเลขที่ 11197

อําเภอนิคมน้ําอูน ปทุมราชวงศา

จังหวัดสกลนคร  จังหวัดอํานาจเจริญ

จังหวัดศรีสะเกษ

สํานักงานเกษตรอําเภอปทุมราชวงศา

จังหวัดอํานาจเจริญ ไปตั้งจ่ายเป็นอัตรา

เงินเดือนของตําแหน่งเลขที่ 8646

สํานักงานเกษตรอําเภอไพรบึง
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ลําดับ ชื่อ-สกุล วุฒิ ตําแหน่ง ตําแหน่ง ตั้งแต่วันที่ หมายเหตุ

ที่ ประเภท ประเภท
ตําแหน่ง/สังกัด ระดับ เลขที่ เงินเดือนระดับตําแหน่ง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน

     ตําแหน่งและส่วนราชการเดิม      ตําแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย

15 นายสมจิตร  สอนภักดี - นักวิชาการส่งเสริม วิชาการ ชํานาญการ 8646 31,600 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 8894 31,600 11 ส.ค.54 โอนอัตราเงินเดือนตามตัว

การเกษตร (นักวิชาการส่งเสริม  ไปตั้งจ่าย

สํานักงานเกษตรอําเภอ  การเกษตร)  

ไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ  สํานักงานเกษตร  

 อําเภอนิคมน้ําอูน

จังหวัดสกลนคร

 

16 นางสาวิตรี  เกษมศรี - นักวิชาการส่งเสริม วิชาการ ชํานาญการ 6160 33,460 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 6194 33,460 11 ส.ค.54 โอนอัตราเงินเดือนตามตัว

 การเกษตร (นักวิชาการส่งเสริม  ไปตั้งจ่าย และให้ตัดโอน

สํานักงานเกษตรอําเภอ  การเกษตร)  อัตราเงินเดือนของ

ตะกั่วทุ่ง  จังหวัดพังงา  สํานักงานเกษตรอําเภอ  ตําแหน่งเลขที่ 6194

 คุระบุรี  จังหวัดพังงา

  

 

 

สํานักงานเกษตรอําเภอคุระบุรี

เงินเดือนของตําแหน่งเลขที่ 6160

สํานักงานเกษตรอําเภอตะกั่วทุ่ง

จังหวัดพังงา   

จังหวัดพังงา ไปตั้งจ่ายเป็นอัตรา
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ลําดับ ชื่อ-สกุล วุฒิ ตําแหน่ง ตําแหน่ง ตั้งแต่วันที่ หมายเหตุ

ที่ ประเภท ประเภท
ตําแหน่ง/สังกัด ระดับ เลขที่ เงินเดือนระดับตําแหน่ง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน

     ตําแหน่งและส่วนราชการเดิม      ตําแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย

17 นายกัสมัน  ยะมาแล - นักวิชาการส่งเสริม วิชาการ ชํานาญการ 7307 29,880 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 7353 29,880 11 ส.ค.54 โอนอัตราเงินเดือนตามตัว

 การเกษตร (นักวิชาการส่งเสริม  ไปตั้งจ่าย และให้ตัดโอน

ฝ่ายยุทธศาสตร์และ  การเกษตร)  อัตราเงินเดือนของ

สารสนเทศ   สํานักงานเกษตร  ตําแหน่งเลขที่ 7353

สํานักงานเกษตร อําเภอกาบัง  จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา   

 

 

18 นางชนัญชิดา  หนูสีคง - นักวิชาการส่งเสริม วิชาการ ชํานาญการ 8987 25,910 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 9034 25,910 11 ส.ค.54 โอนอัตราเงินเดือนตามตัว

 การเกษตร (นักวิชาการส่งเสริม  ไปตั้งจ่าย และให้ตัดโอน

สํานักงานเกษตรอําเภอ  การเกษตร)  อัตราเงินเดือนของ

หาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  สํานักงานเกษตรอําเภอ  ตําแหน่งเลขที่ 9034

 สะเดา  จังหวัดสงขลา

  

 

 

สํานักงานเกษตรอําเภอสะเดา

จังหวัดสงขลา ไปตั้งจ่ายเป็นอัตรา

เงินเดือนของตําแหน่งเลขที่ 8987

สํานักงานเกษตรอําเภอกาบัง

จังหวัดยะลา ไปตั้งจ่ายเป็นอัตรา

ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

จังหวัดสงขลา   

เงินเดือนของตําแหน่งเลขที่ 7307

สํานักงานเกษตรอําเภอหาดใหญ่

สํานักงานเกษตรจังหวัดยะลา
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ลําดับ ชื่อ-สกุล วุฒิ ตําแหน่ง ตําแหน่ง ตั้งแต่วันที่ หมายเหตุ

ที่ ประเภท ประเภท
ตําแหน่ง/สังกัด ระดับ เลขที่ เงินเดือนระดับตําแหน่ง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน

     ตําแหน่งและส่วนราชการเดิม      ตําแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย

19 นางศิริมา  บางัสสาเร๊ะ - นักวิชาการส่งเสริม วิชาการ ชํานาญการ 9059 25,040 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 9100 25,040 11 ส.ค.54 โอนอัตราเงินเดือนตามตัว

 การเกษตร (นักวิชาการส่งเสริม  ไปตั้งจ่าย และให้ตัดโอน

สํานักงานเกษตรอําเภอ  การเกษตร)  อัตราเงินเดือนของ

เทพา  จังหวัดสงขลา  สํานักงานเกษตรอําเภอ  ตําแหน่งเลขที่ 9100

 บางกล่ํา  จังหวัดสงขลา

  

 

 

20 นายรุ่งโรจน์  นิภานันท์ - นักวิชาการส่งเสริม วิชาการ ชํานาญการ 6162 33,150 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 9087 33,150 11 ส.ค.54 โอนอัตราเงินเดือนตามตัว

 การเกษตร (นักวิชาการส่งเสริม  ไปตั้งจ่าย และให้ตัดโอน

สํานักงานเกษตรอําเภอ  การเกษตร)  อัตราเงินเดือนของ

ตะกั่วทุ่ง  จังหวัดพังงา  สํานักงานเกษตรอําเภอ  ตําแหน่งเลขที่ 9087

 กระแสสินธุ์  จังหวัดสงขลา

  

 

 

สํานักงานเกษตรอําเภอตะกั่วทุ่ง

จังหวัดสงขลา ไปตั้งจ่ายเป็นอัตรา

เงินเดือนของตําแหน่งเลขที่ 9059

จังหวัดพังงา   

สํานักงานเกษตรอําเภอเทพา

จังหวัดสงขลา   

สํานักงานเกษตรอําเภอกระแสสินธุ์ 

จังหวัดสงขลา ไปตั้งจ่ายเป็นอัตรา

เงินเดือนของตําแหน่งเลขที่ 6162

สํานักงานเกษตรอําเภอบางกล่ํา
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ลําดับ ชื่อ-สกุล วุฒิ ตําแหน่ง ตําแหน่ง ตั้งแต่วันที่ หมายเหตุ

ที่ ประเภท ประเภท
ตําแหน่ง/สังกัด ระดับ เลขที่ เงินเดือนระดับตําแหน่ง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน

     ตําแหน่งและส่วนราชการเดิม      ตําแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย

21 นายสมภพ  โกศลเวช - นักวิชาการส่งเสริม วิชาการ ชํานาญการ 9941 33,460 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 9933 33,460 11 ส.ค.54 โอนอัตราเงินเดือนตามตัว

 การเกษตร (นักวิชาการส่งเสริม  ไปตั้งจ่าย และให้ตัดโอน

สํานักงานเกษตร  การเกษตร)  อัตราเงินเดือนของ

อําเภอดอนสัก   สํานักงานเกษตร  ตําแหน่งเลขที่ 9933

จังหวัดสุราษฎร์ธานี อําเภอพนม  

 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

22 นายจรัญ  จันทะโน - นักวิชาการส่งเสริม วิชาการ ชํานาญการ 9903 33,470 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 9899 33,470 11 ส.ค.54 โอนอัตราเงินเดือนตามตัว

 การเกษตร (นักวิชาการส่งเสริม  ไปตั้งจ่าย และให้ตัดโอน

สํานักงานเกษตร  การเกษตร)  อัตราเงินเดือนของ

อําเภอพระแสง   สํานักงานเกษตร  ตําแหน่งเลขที่ 9899

จังหวัดสุราษฎร์ธานี อําเภอพระแสง  

 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

สํานักงานเกษตรอําเภอพนม จังหวัด

สุราษฎร์ธานี ไปตั้งจ่ายเป็นอัตรา

เงินเดือนของตําแหน่งเลขที่ 9941

สํานักงานเกษตรอําเภอพระแสง 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปตั้งจ่ายเป็น

อัตราเงินเดือนของตําแหน่งเลขที่

9903 สํานักงานเกษตรอําเภอพระแสง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สํานักงานเกษตรอําเภอดอนสัก

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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ลําดับ ชื่อ-สกุล วุฒิ ตําแหน่ง ตําแหน่ง ตั้งแต่วันที่ หมายเหตุ

ที่ ประเภท ประเภท
ตําแหน่ง/สังกัด ระดับ เลขที่ เงินเดือนระดับตําแหน่ง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน

     ตําแหน่งและส่วนราชการเดิม      ตําแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย

23 นางอมรรัตน์  สว่างลาภ - นักวิชาการส่งเสริม วิชาการ ชํานาญการ 6584 36,230 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 9979 36,230 11 ส.ค.54 โอนอัตราเงินเดือนตามตัว

 การเกษตร (นักวิชาการส่งเสริม  ไปตั้งจ่าย และให้ตัดโอน

กลุ่มส่งเสริมและ  การเกษตร)  อัตราเงินเดือนของ

พัฒนาการผลิต  สํานักงานเกษตร  ตําแหน่งเลขที่ 9979

สํานักงานเกษตร อําเภอชัยบุรี  

จังหวัดเพชรบุรี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

24 นายโอรินทร์  หิรัญญาภรณ์ - เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 10470 31,500 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 2914 31,500 11 ส.ค.54 โอนอัตราเงินเดือนตามตัว

(นักวิชาการส่งเสริม (นักวิชาการส่งเสริม  ไปตั้งจ่าย และให้ตัดโอน

การเกษตร)  การเกษตร)  อัตราเงินเดือนของ

สํานักงานเกษตร  สํานักงานเกษตรอําเภอ  ตําแหน่งเลขที่ 2914

อําเภอป่าโมก มโนรมย์  จังหวัดชัยนาท

จังหวัดอ่างทอง   

จังหวัดอ่างทอง

สํานักงานเกษตรอําเภอมโนรมย์

สํานักงานเกษตรอําเภอชัยบุรี จังหวัด

สุราษฎร์ธานี ไปตั้งจ่ายเป็นอัตรา

เงินเดือนของตําแหน่งเลขที่ 6584

จังหวัดชัยนาท ไปตั้งจ่ายเป็นอัตรา

เงินเดือนของตําแหน่งเลขที่ 10496

สํานักงานเกษตรอําเภอแสวงหา

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
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ลําดับ ชื่อ-สกุล วุฒิ ตําแหน่ง ตําแหน่ง ตั้งแต่วันที่ หมายเหตุ

ที่ ประเภท ประเภท
ตําแหน่ง/สังกัด ระดับ เลขที่ เงินเดือนระดับตําแหน่ง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน

     ตําแหน่งและส่วนราชการเดิม      ตําแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย

25 นายสมศักดิ์  สังข์วงษ์ - นักวิชาการส่งเสริม วิชาการ ชํานาญการ 10496 31,130 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 10470 31,130 11 ส.ค.54 โอนอัตราเงินเดือนตามตัว

การเกษตร (นักวิชาการส่งเสริม  ไปตั้งจ่าย

สํานักงานเกษตรอําเภอ  การเกษตร)  

แสวงหา  จังหวัดอ่างทอง  สํานักงานเกษตร  

 อําเภอป่าโมก

จังหวัดอ่างทอง

 

26 นายบรรจง  สีดารักษ์ - นักวิชาการส่งเสริม วิชาการ ชํานาญการ 5904 34,050 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 5926 34,050 11 ส.ค.54 โอนอัตราเงินเดือนตามตัว

 การเกษตร (นักวิชาการส่งเสริม  ไปตั้งจ่าย และให้ตัดโอน

กลุ่มส่งเสริมและ  การเกษตร)  อัตราเงินเดือนของ

พัฒนาการผลิต  สํานักงานเกษตร  ตําแหน่งเลขที่ 5926

สํานักงานเกษตร อําเภอบางปะอิน  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

พระนครศรีอยุธยา

สํานักงานเกษตรจังหวัด

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปตั้งจ่าย

เป็นอัตราเงินเดือนของตําแหน่งเลขที่ 

5904 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

สํานักงานเกษตรอําเภอบางปะอิน
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ลําดับ ชื่อ-สกุล วุฒิ ตําแหน่ง ตําแหน่ง ตั้งแต่วันที่ หมายเหตุ

ที่ ประเภท ประเภท
ตําแหน่ง/สังกัด ระดับ เลขที่ เงินเดือนระดับตําแหน่ง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน

     ตําแหน่งและส่วนราชการเดิม      ตําแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย

27 นายมโนรมย์  โพธิเวชกุล - นักวิชาการส่งเสริม วิชาการ ชํานาญการ 9437 33,480 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 9470 33,480 11 ส.ค.54 โอนอัตราเงินเดือนตามตัว

 การเกษตร (นักวิชาการส่งเสริม  ไปตั้งจ่าย และให้ตัดโอน

สํานักงานเกษตรอําเภอ  การเกษตร)  อัตราเงินเดือนของ

หนองแซง จังหวัดสระบุรี  สํานักงานเกษตรอําเภอ  ตําแหน่งเลขที่ 9470

 หนองโดน  จังหวัดสระบุรี

  

 

28 นางสาวแจ่มจันทร์ - นักวิชาการส่งเสริม วิชาการ ชํานาญการ 9223 32,970 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 9200 32,970 11 ส.ค.54 โอนอัตราเงินเดือนตามตัว

               ทองภิรมย์ การเกษตร (นักวิชาการส่งเสริม  ไปตั้งจ่าย และให้ตัดโอน

สํานักงานเกษตรอําเภอ  การเกษตร)  อัตราเงินเดือนของ

พระสมุทรเจดีย์  สํานักงานเกษตร  ตําแหน่งเลขที่ 9200

จังหวัดสมุทรปราการ อําเภอบางบ่อ

 จังหวัดสมุทรปราการ

 

พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

สํานักงานเกษตรอําเภอหนองโดน

สํานักงานเกษตรอําเภอบางบ่อ

จังหวัดสระบุรี ไปตั้งจ่ายเป็นอัตรา

เงินเดือนของตําแหน่งเลขที่ 9437

สํานักงานเกษตรอําเภอหนองแซง

จังหวัดสระบุรี

จังหวัดสมุทรปราการ ไปตั้งจ่ายเป็น

อัตราเงินเดือนของตําแหน่งเลขที่ 

9223 สํานักงานเกษตรอําเภอ
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ลําดับ ชื่อ-สกุล วุฒิ ตําแหน่ง ตําแหน่ง ตั้งแต่วันที่ หมายเหตุ

ที่ ประเภท ประเภท
ตําแหน่ง/สังกัด ระดับ เลขที่ เงินเดือนระดับตําแหน่ง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน

     ตําแหน่งและส่วนราชการเดิม      ตําแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย

29 นายวิรัตน์  สว่างลาภ - เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 6560 33,860 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 5698 33,860 11 ส.ค.54 โอนอัตราเงินเดือนตามตัว

(นักวิชาการส่งเสริม (นักวิชาการส่งเสริม  ไปตั้งจ่าย และให้ตัดโอน

การเกษตร)  การเกษตร)  อัตราเงินเดือนของ

สํานักงานเกษตร  สํานักงานเกษตรอําเภอ  ตําแหน่งเลขที่ 5698

อําเภอเนินมะปราง สามร้อยยอด

จังหวัดพิษณุโลก  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

30 นายไพโรจน์  ศรีทานันท์ - นักวิชาการส่งเสริม วิชาการ ชํานาญการ 10938 35,300 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 6560 35,300 11 ส.ค.54 โอนอัตราเงินเดือนตามตัว

การเกษตร (นักวิชาการส่งเสริม  ไปตั้งจ่าย

กลุ่มส่งเสริมและ  การเกษตร)  

พัฒนาการผลิต  สํานักงานเกษตร  

สํานักงานเกษตร อําเภอเนินมะปราง

จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดพิษณุโลก

 

อุบลราชธานี

การผลิต สํานักงานเกษตรจังหวัด

สํานักงานเกษตรอําเภอสามร้อยยอด

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปตั้งจ่ายเป็น

อัตราเงินเดือนของตําแหน่งเลขที่ 

10938 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
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ลําดับ ชื่อ-สกุล วุฒิ ตําแหน่ง ตําแหน่ง ตั้งแต่วันที่ หมายเหตุ

ที่ ประเภท ประเภท
ตําแหน่ง/สังกัด ระดับ เลขที่ เงินเดือนระดับตําแหน่ง/สังกัด เลขที่ เงินเดือน

     ตําแหน่งและส่วนราชการเดิม      ตําแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย

31 นางดวงภรณ์  โตอนันต์ - นักวิชาการส่งเสริม วิชาการ ชํานาญการ 2800 24,990 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 9293 24,990 11 ส.ค.54 โอนอัตราเงินเดือนตามตัว

 การเกษตร (นักวิชาการส่งเสริม  ไปตั้งจ่าย และให้ตัดโอน

สํานักงานเกษตรอําเภอ  การเกษตร)  อัตราเงินเดือนของ

เมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  สํานักงานเกษตรอําเภอ  ตําแหน่งเลขที่ 9293

 เมืองสมุทรสาคร

 จังหวัดสมุทรสาคร

 

 

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองสมุทรสาคร

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดสมุทรสาคร ไปตั้งจ่ายเป็นอัตรา

เงินเดือนของตําแหน่งเลขที่ 2800

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองชลบุรี


