


หน้าที่ 1 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

1 นางสาวนภาลัย  ทิพย์รวย ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 1716 12 มี.ค. 52 8,140       8,340        

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ฝ่ายบริหารทั่วไป

24 มี.ค. 48 สํานักงานเกษตรจังหวัดกระบี่

2 นางพิกุล  ยิ่งดํานุ่น ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 1743 20 ก.ย. 53 7,100       7,300        

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ฝ่ายบริหารทั่วไป

18 มี.ค. 45 สํานักงานเกษตรจังหวัดกระบี่

3 นางสาวนันทนา  คงแก้ว ปวส. (คอมพิวเตอร์) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 1718 11 ธ.ค. 51 8,300       8,500        

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร ฝ่ายบริหารทั่วไป (บรรจุ 23 ก.ค. 50)

11 มี.ค. 45 สํานักงานเกษตรจังหวัดกระบี่

4 นายอนุวัฒน์  สงคง วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 1723 11 ธ.ค. 51 11,970     12,270      

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร (บรรจุ 1 ก.ค. 48)

11 มี.ค. 38 สํานักงานเกษตรจังหวัดกระบี่

5 นางสาวเมตตา  ชนะกุล วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 1767 11 ธ.ค. 51 12,960     13,160      

สถาบันราชภัฏสงขลา ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (บรรจุ 15 ต.ค. 47)

3 มี.ค. 41 สํานักงานเกษตรจังหวัดกระบี่

6 นายวินัย  แท่นจินดา วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 1744 11 ธ.ค. 51 11,520     11,920      

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอเกาะลันตา (บรรจุ 1 ก.ค. 48)

12 เม.ย. 31 จังหวัดกระบี่

7 นางสาวสุพา  หมื่นรักษ์ กษ.ม. (ส่งเสริมการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 1745 11 ธ.ค. 51 11,280     13,380      

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สํานักงานเกษตรอําเภอเกาะลันตา (บรรจุ 1 ก.ค. 48)

22 พ.ย. 50 จังหวัดกระบี่

8 นายสุรชัย  สุภาพ วท.บ. (วาริชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 1746 11 ก.พ. 52 9,130       9,830        

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอเกาะลันตา

16 มี.ค. 43 จังหวัดกระบี่

9 นายปรัชญา  ประดิษฐ์สรรพ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 1748 22 เม.ย. 53 8,330       9,090        

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอเกาะลันตา

19 มี.ค. 37 จังหวัดกระบี่

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554



หน้าที่ 2 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

10 นายณัฐพงศ์  ไกรทิพย์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 1751 29 เม.ย. 53 8,330       9,090        

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า สํานักงานเกษตรอําเภอคลองท่อม

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง  4 พ.ย. 48 จังหวัดกระบี่

11 นางสาวปิยวรรณ  อ่อนแสง วท.บ. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 1753 13 พ.ค. 52 8,830       9,530        

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สํานักงานเกษตรอําเภอคลองท่อม

6 มี.ค. 48 จังหวัดกระบี่

12 นางบุญพา  ชูผอม วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 1763 13 พ.ค. 52 9,160       9,860        

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภออ่าวลึก

18 มี.ค. 39 จังหวัดกระบี่

13 นางสาวชณิดา  บริพันธ์ ปวช. (การบัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 1770 11 ธ.ค. 51 7,030       7,370        

โรงเรียนเทคนิคพาณิชยการสยามจังหวัดตรัง สํานักงานเกษตรอําเภอเขาพนม (บรรจุ 21 ส.ค. 50)

27 มี.ค. 33 จังหวัดกระบี่

14 นางสาวมัณฑนา  ไทยละออง วท.บ. (เกษตรศึกษา) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 1772 30 เม.ย. 53 8,330       9,090        

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลนครศรีธรรมราช สํานักงานเกษตรอําเภอเขาพนม

8 มี.ค. 40 จังหวัดกระบี่

15 นางสาวเพ็ญประภา  แพงภูงา วท.บ. (ส่งเสริมการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 1775 11 ธ.ค. 51 11,060     11,510      

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอเขาพนม (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

3 เม.ย. 39 จังหวัดกระบี่

16 นางอรอนงค์ เถาวันดี ปวส. (การบัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 1779 11 ธ.ค. 51 8,150       8,350        

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี สํานักงานเกษตรอําเภอปลายพระยา (บรรจุ 21 ส.ค. 50)

24 มี.ค. 49 จังหวัดกระบี่

17 นางสาวชนัญพร  หิรัญเรือง วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 1783 8 เม.ย. 52 8,880       9,580        

สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี สํานักงานเกษตรอําเภอปลายพระยา

จังหวัดกระบี่

18 นางสาวจินตนา  ศรีชู วท.บ. (พืชสวน) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 1790 11 ธ.ค. 51 12,730     12,930      

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลนครศรีธรรมราช สํานักงานเกษตรอําเภอลําทับ (บรรจุ 15 ต.ค. 47)

5 มี.ค. 38 จังหวัดกระบี่



หน้าที่ 3 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

19 นางสาวรัตนา  ทองนุ่ม วท.บ. (พืชไร่นา) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 1828 11 ธ.ค. 51 12,260     12,560      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองกาญจนบุรี (บรรจุ 1 ก.ค. 48)

จังหวัดกาญจนบุรี

20 นางสาวคณิษฐา  ลิลา วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 1832 30 เม.ย. 53 8,450       9,210        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองกาญจนบุรี

8 มี.ค. 46 จังหวัดกาญจนบุรี

21 นางสาวกฤษณา  สมศรี ปวส. (การตลาด) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน ๑๘๓๗ 11 ธ.ค. 51 8,260       8,460        

วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี สํานักงานเกษตรอําเภอไทยโยค (บรรจุ 23 ก.ค. ๕0)

18 มี.ค. 41 จังหวัดกาญจนบุรี

22 นายวีรธรรม  ชูใจ วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 1839 11 ก.พ. 52 9,110       9,810        

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอไทยโยค

จังหวัดกาญจนบุรี

23 นางสาวจีรนันท์  ไทยสุชาติ วท.ม. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 1840 11 ธ.ค. 51 11,980     13,880      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอไทยโยค (บรรจุ 1 พ.ค. 50)

28 มิ.ย. 50 จังหวัดกาญจนบุรี

24 นางสาวกรองกาญจน์ กาญจนวิบูลย์ วท.ม. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 1842 11 ธ.ค.51 12,910     14,510      

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอไทรโยค (บรรจุ 1 พ.ค. 50)

23 ก.ค. 47 จงัหวัดกาญจนบุรี

25 นายมหัทธนัณต์  พรหมวิเชียร วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 1845 11 ธ.ค. 51 10,190     10,790      

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอบ่อพลอย (บรรจุ 1 พ.ค. 50)

จังหวัดกาญจนบุรี

26 นายปรมะ  จันธนู วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 1848 11 ธ.ค. 51 9,740       10,340      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอบ่อพลอย (บรรจุ 1 ก.พ. 51)

จังหวัดกาญจนบุรี

27 นางศรีวรรณ์  โฉสูงเนิน วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 1850 11 ธ.ค. 51 10,680     11,180      

สถาบันราชภัฎนครปฐม สํานักงานเกษตรอําเภอบ่อพลอย (บรรจุ 1 พ.ค. 50)

จังหวัดกาญจนบุรี



หน้าที่ 4 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

28 นางสาวศิรินภา  คงชาติ ปวส. (การบัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฎิบัติงาน 1852 3 ส.ค. 52 7,670       7,870        

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สํานักงานเกษตรอําเภอศรีสวัสดิ์

20 มี.ค. 49 จังหวัดกาญจนบุรี

29 นายวรรณะ  นิตย์ประเสริฐ วท.บ. (ส่งเสริมการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 1853 22 เม.ย. 53 8,290       9,050        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอศรีสวัสดิ์

จังหวัดกาญจนบุรี

30 นางสาวสิริกร  พุฒซ้อน วท.บ. (เคมีการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 1854 11 ก.พ. 52 8,930       9,630        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอศรีสวัสดิ์

11 มี.ค. 43 จังหวัดกาญจนบุรี

31 นางสาวประภาพรรณ  อินทรกุล วท.บ. (สัตว์ศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 1868 13 พ.ค. 52 9,060       9,760        

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สํานักงานเกษตรอําเภอท่ามะกา

จังหวัดกาญจนบุรี

32 นายคณพศ  เฉื่อยฉ่ํา วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 1875 13 ก.ย. 53 7,940       8,700        

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม สํานักงานเกษตรอําเภอท่าม่วง

14 ก.ค. 49 จังหวัดกาญจนบุรี

33 นายประคอง  ศิลลา กษ.ม. (ส่งเสริมการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 1882 11 ธ.ค. 51 12,370     14,170      

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สํานักงานเกษตรอําเภอท่าม่วง (บรรจุ 20 พ.ค. 48)

19 พ.ย. 52 จังหวัดกาญจนบุรี

34 นางสาวณัฐธิดา  ห้าวหาญ วท.ม.(ส่งเสรมิการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 1886 11 ธ.ค.51 10,680     12,880      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอท่าม่วง (บรรจุ 11 ก.พ.52)

28 มิ.ย.50 จังหวัดกาญจนบุรี

35 นางสาวนฤมล  จันยมิตรี ปวส. (การบัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน ๑๘๘๘ 11 ธ.ค. 51 8,180       8,380        

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี สํานักงานเกษตรอําเภอทองผาภูมิ (บรรจุ ๑ ก.พ. ๕๑)

10 มี.ค 49 จังหวัดกาญจนบุรี

36 นางสาวลักขณา  สุบิน วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 1889 11 ธ.ค. 51 9,860       10,460      

สถาบันราชภัฎนครปฐม สํานักงานเกษตรอําเภอทองผาภูมิ (บรรจุ 1 ก.พ. 51)

จังหวัดกาญจนบุรี



หน้าที่ 5 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

37 นางสาวปิยะมาส  สังข์ชัย วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 1892 11 ธ.ค. 51 10,570     11,070      

สถาบันราชภัฎจันทรเกษม สํานักงานเกษตรอําเภอทองผาภูมิ (บรรจุ 1 พ.ค. 50)

พ.ศ. 2547 จังหวัดกาญจนบุรี

38 นายธีรวุฒิ  จันดี วท.บ. (ประมง) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 1898 13 พ.ค. 52 8,960       9,660        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอสังขละบุรี

13 มี.ค. 48 จังหวัดกาญจนบุรี

39 นางสาวสุวิมล ศิริเวช ปวส. (การบัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 1910 11 ธ.ค. 51 8,200       8,400        

วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี สํานักงานเกษตรอําเภอเลาขวัญ (บรรจุ 21 ส.ค. 50)

3 มี.ค. 46 จังหวัดกาญจนบุรี

40 นางสาวมนพิภา  หมื่นชนะ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 1913 13 พ.ค. 52 8,940       9,640        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอเลาขวัญ

จังหวัดกาญจนบุรี

41 นางสาวสุรัชณี  พวงศิริ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 1922 11 ธ.ค. 51 10,750     11,250      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอด่านมะขามเตี้ย (บรรจุ 15 ม.ค. 50)

จังหวัดกาญจนบุรี

42 นางสาวกชพร  สุนันต๊ะ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 1925 11 ธ.ค. 51 10,000     10,600      

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอด่านมะขามเตี้ย (บรรจุ 15 ส.ค. 50)

จังหวัดกาญจนบุรี

43 นายศรัทธา  บุญรอด วท.ม.(ปฐพีวิทยา) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 1929 11 ธ.ค.51 10,540     12,740      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอหนองปรือ (บรรจุ 11 ก.พ.52)

16 มิ.ย.52 จังหวัดกาญจนบุรี



หน้าที่ 6 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

44 นายปิยะวัฒน์  ปาระภา วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 1961 11 ธ.ค.51 12,360     12,660      

มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต (บรรจุ 15 พ.ย. 47)

4 เม.ย. 44 สํานักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์

45 นายเกรียงไกร  ทองสาร วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 1959 11 ก.พ. 52 10,650     12,850      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

30 มิ.ย. 48 สํานักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์

46 นายธานินทร์  ภูติโส วท.บ. (วิทยาศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 1977 11 ธ.ค.51 12,110     12,410      

สถาบันราชภัฎมหาสารคาม สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองกาฬสินธุ์ (บรรจุ 20 พ.ค. 48)

17 มี.ค. 41 จังหวัดกาฬสินธุ์

47 นางสาวธิดารัฐ  ธารพันธุ์ กษ.ม. (ส่งเสริมการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 1988 11 ธ.ค. 51 12,190     13,990      

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สํานักงานเกษตรอําเภอกมลาไสย (บรรจุ 1 ก.ค. 48)

13 พ.ย. 51 จังหวัดกาฬสินธุ์

48 นางสาวนิตยา  อุปัชฌาย์ วท.ม. (เศรษ,ฐสาตร์เกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2002 11 ธ.ค. 51 11,760     13,660      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอกุฉินารายณ์ (บรรจุ 1 พ.ค. 50)

27 เม.ย. 50 จังหวัดกาฬสินธุ์

49 นางสาวรัชนี  กุลศรี วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2025 11 ธ.ค. 51 12,040     12,340      

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอยางตลาด (บรรจุ 1 ก.ค. 48)

9 พ.ค. 39 จังหวัดกาฬสินธุ์

50 นายภัทรพล  นนทสกุลวงศ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2048 13 ธ.ค. 52 9,110       9,810        

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลปทุมธานี สํานักงานเกษตรอําเภอสมเด็จ

7 มี.ค. 41 จังหวัดกาฬสินธุ์

51 นายศราวุธ  ศรีสว่างวงศ์ วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2068 13 พ.ค. 52 9,040       9,740        

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สํานักงานเกษตรอําเภอคําม่วง

7 ต.ค. 38 จังหวัดกาฬสินธุ์

52 นางสาวปาริฉัตร  พุทธกาล วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2076 11 ก.พ. 52 8,980       9,680        

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอห้วยเม็ค

24 ธ.ค. 46 จังหวัดกาฬสินธุ์



หน้าที่ 7 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

53 นายคมกฤษณ์  บุญเลิศ วท.บ. (สัตว์ศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2095 11 ธ.ค. 51 11,720     12,120      

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สํานักงานเกษตรอําเภอร่องคํา (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

5 มี.ค. 37 จังหวัดกาฬสินธุ์

54 นายสนอง  เศษโม้ วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2097 13 พ.ค. 52 9,240       9,940        

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอร่องคํา

พ.ศ. 2539 จังหวัดกาฬสินธุ์

55 นางวิลาวัลย์  ใจจุลละ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2101 22 เม.ย. 53 8,360       9,120        

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สํานักงานเกษตรอําเภอนามน

20 มี.ค. 45 จังหวัดกาฬสินธุ์

56 นายอดิศักดิ์  เทพาศิริ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2102 22 เม.ย. 53 8,360       9,120        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอนามน

13 มี.ค. 49 จังหวัดกาฬสินธุ์

57 นางเจตสุภางค์  พรหมสุคนธ์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2104 11 ธ.ค. 51 12,080     12,380      

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอนามน (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

23 มี.ค. 41 จังหวัดกาฬสินธุ์



หน้าที่ 8 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

58 ว่าที่ ร.ต.พิรัฐ  สุทธิโยค วท.ม. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2155 1 ก.ย. 52 10,170     12,470      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองกําแพงเพชร

๒๗ มิ.ย. ๔๖ จังหวัดกําแพงเพชร

59 นางปรียารัตน์  จอมดวง วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2156 11 ธ.ค. 51 11,410     11,810      

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองกําแพงเพชร (บรรจุ 1 ก.ค. 48)

๑ มี.ค. ๔๗ จังหวัดกําแพงเพชร

60 นางสาวจริญญา  สุวรรณนาคะ วท.บ. (ประมง) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2162 13 พ.ค. 52 9,070       9,770        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองกําแพงเพชร

๑๐ มี.ค. ๔๔ จังหวัดกําแพงเพชร

61 นายภูมิรพี  ขัดเกลา วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2167 8 เม.ย. 52 9,050       9,750        

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองกําแพงเพชร

๒๒ พ.ค. ๔๖ จังหวัดกําแพงเพชร

62 นายวิรัตน์  แป้นถนอม วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2171 11 ธ.ค. 51 10,150     10,750      

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอขาณุวรลักษบุรี (บรรจุ 1 ก.พ. 51)

๑ เม.ย. ๓๙ จังหวัดกําแพงเพชร

63 นางสาววิชุดา  เอี่ยมครุฑ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2174 11 ธ.ค. 51 10,420     10,920      

มหาวิทยาลัยนเรศวร สํานักงานเกษตรอําเภอขาณุวรลักษบุรี (บรรจุ 1 พ.ค. 50)

๗ มี.ค. ๔๕ จังหวัดกําแพงเพชร

64 นางสาวฤทัยรัตน์  กสิกรรม วท.บ. (วนศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2176 13 พ.ค. 52 9,040       9,740        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอขาณุวรลักษบุรี

๑๐ มี.ค. ๕๐ จังหวัดกําแพงเพชร

65 นายทวารัตน์  อ่อนปาน วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2181 11 ก.พ. 52 8,980       9,680        

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอคลองขลุง

๑๕ พ.ค. ๔๗ จังหวัดกําแพงเพชร

66 นายลภนพัทร  โมกสุวรรณ วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9617 8 เม.ย. 52 9,010       9,710        

มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง สํานักงานเกษตรอําเภอคลองขลุง

๒๗ มี.ค. ๔๓ จังหวัดกําแพงเพชร



หน้าที่ 9 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

67 นางนิภาพร  วงศ์สะอาด วท.บ. (สัตวศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8163 22 เม.ย. 53 8,380       9,140        

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอพรานกระต่าย

๓๑ พ.ค. ๔๘ จังหวัดกําแพงเพชร

68 นางนิตยา  เจนจบ วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2212 11 ธ.ค. 51 12,330     12,630      

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอไทรงาม (บรรจุ 20 พ.ค. 48)

จังหวัดกําแพงเพชร

69 นางสาวศิลาวัณ  จันทรบุตร วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2218 11 ก.พ. 52 9,070       9,770        

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอลานกระบือ

พ.ศ. 2546 จังหวัดกําแพงเพชร

70 นางสาวนิตยดา  ปานโพธิ์ ปวส. (บัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 2225 20 ก.ย. 53 7,100       7,300        

เทคนิคพณิชยการพิษณุโลก สํานักงานเกษตรอําเภอทรายทองวัฒนา

25 มี.ค. 40 จังหวัดกําแพงเพชร

71 นางสาวนันทมาส  ทองปลี วท.ม. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2227 13 พ.ค. 52 10,140     12,440      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอทรายทองวัฒนา

5 มิ.ย. 49 จังหวัดกําแพงเพชร

72 นายกฤษฎายุ  วันดี วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2232 13 พ.ค. 52 9,040       9,740        

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอปางศิลาทอง

๗ มี.ค. ๔๘ จังหวัดกําแพงเพชร

73 นายกันณพงศ์  สิริวิจักษณ์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2235 22 เม.ย. 53 8,380       9,140        

สถาบันราชภัฎนครสวรรค์ สํานักงานเกษตรอําเภอปางศิลาทอง

๒๑ พ.ย. ๔๔ จังหวัดกําแพงเพชร

74 นายรัฐพล  ปิ่นชัยมูล วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2241 11 ธ.ค. 51 11,300     11,700      

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอโกสัมพีนคร (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

จังหวัดกําแพงเพชร



หน้าที่ 10 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

75 นางสาวสารภี  ไชยวิเศษ ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ชํานาญงาน 2245 11 ธ.ค. 51 10,210     10,310      

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ฝ่ายบริหารทั่วไป (บรรจุ ๗ ม.ค. ๔๗)

21 มี.ค. 46 สํานักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร

76 นายสรณรงค์  ประทุมนันท์ วท.ม. (พัฒนาการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ ๒๒๖๐ 11 ธ.ค. 51 10,670     12,870      

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร (บรรจุ ๑๕ ม.ค. ๕๐)

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง สํานักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร

4 พ.ค. 53

77 นายวรพจน์  สุวจิตตานนท์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ ๒๒๖๖ 11 ธ.ค. 51 13,140     13,210      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (บรรจุ ๑๕ ต.ค. ๔๗)

26 พ.ค. 32 สํานักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร

78 นางสาวกัลลิกา  ตาระกา วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ ๒๒๗๘ 11 ธ.ค. 51 11,930     13,830      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (บรรจุ ๑๕ พ.ย. ๔๗)

26 พ.ย. 47 สํานักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร

79 นางสาวกันยารัตน์  เพ็งพอรู้ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ ๒๒๗๐ 11 ธ.ค. 51 9,440       10,110      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรเขตลาดกระบัง (บรรจุ ๑ ก.พ. ๕๑)

8 มี.ค. 46 กรุงเทพมหานคร

80 นางสาวพรทิพย์  พุทธชาด วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ ๒๒๗๑ 13 พ.ค. 52 9,060       9,760        

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า สํานักงานเกษตรเขตลาดกระบัง

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

1 ส.ค. 48

81 นางสาวนันท์ปพร  โกชิน วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ ๒๒๗๗ 1 ก.ย. 52 8,820       9,520        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรเขตตลิ่งชัน

10 มี.ค. 50 กรุงเทพมหานคร

82 นางสาวเบญจรัตน์  เทพณรงค์ วท.บ. (ประมง) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ ๒๒๘๐ 8 เม.ย. 52 8,990       9,690        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรเขตตลิ่งชัน

10 มี.ค. 50 กรุงเทพมหานคร



หน้าที่ 11 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

83 นางศิริภรณ์  แก้วคูณ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ ๒๒๘๒ 11 ธ.ค. 51 10,010     10,610      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรเขตตลิ่งชัน (บรรจุ ๑ ก.พ. ๕๑)

11 มี.ค. 32 กรุงเทพมหานคร



หน้าที่ 12 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

84 นางสาวกฤตยาภรณ์ สําราญพัฒน์ วท.ม.(ส่งเสริมการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2298 11 ธ.ค.51 9,700       12,000      

มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร (บรรจุ 15 ต.ค.47)

28 ธ.ค.47 สํานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

85 นางสาวธัญญลักษณ์  พลีพูล วท.ม.(ธุรกิจเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2314 11 ธ.ค.51 13,470     14,870      

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองขอนแก่น (บรรจุ 1 ก.ค. 48)

2 พ.ย. 49 จังหวัดขอนแก่น

86 นางสาวลักขณา  เมืองแวง วท.บ. (ปฐพีวิทยา) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2341 11 ธ.ค.51 12,280     12,580      

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอชุมแพ (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

23 มี.ค. 41 จังหวัดขอนแก่น

87 นางสาวเพ็ญศิริ  พิทักษ์ วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2988 11 ก.พ. 52 9,270       9,970        

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอมัญจาคีรี

13 มี.ค. 49 จังหวัดขอนแก่น

88 นางยอดขวัญ  สามะ ทษ.บ. (พืชผัก) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2368 11 ธ.ค.51 13,020     13,210      

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอน้ําพอง (บรรจุ 15 ต.ค. 47)

10 มิ.ย. 36 จังหวัดขอนแก่น

89 นางสาวสุนันทา  กิจบุญชู วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2406 11 ธ.ค.51 10,710     11,210      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอสีชมพู (บรรจุ 15 ม.ค. 50)

5 มี.ค. 48 จังหวัดขอนแก่น

90 นางสาวเหมวดี  กระจ่างกลาง วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2336 11 ธ.ค. 51 11,520     11,920      

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า สํานักงานเกษตรอําเภอสีชมพู (บรรจุ 1 ก.ค. 48)

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง จังหวัดขอนแก่น

17 เม.ย. 40

91 นางสาวเทวา  คํากลอง วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2412 11 ธ.ค.51 10,770     11,270      

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอสีชมพู (บรรจุ 1 พ.ค. 50)

16 มี.ค. 49 จังหวัดขอนแก่น



หน้าที่ 13 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

92 นางนิศานาถ  ปัดทุม วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2421 1 ก.ย. 52 8,920       9,620        

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภออุบลรัตน์

8 เม.ย. 51 จังหวัดขอนแก่น

93 นางสาวอรุณย์พันธ์  สัจจวณิชย์ วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2426 11 ธ.ค.51 10,180     10,780      

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สํานักงานเกษตรอําเภออุบลรัตน์ (บรรจุ 15 ม.ค. 50)

4 ธ.ค. 42 จังหวัดขอนแก่น

94 นายเดชา  นามโยธา วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2448 11 ก.พ. 52 9,470       10,110      

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอพระยืน

17 มี.ค. 48 จังหวัดขอนแก่น

95 นายเดชา  ศรีเชียงสา กษ.บ. (ส่งเสริมการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2457 11 ธ.ค.51 12,580     12,880      

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอภูผาม่าน (บรรจุ 15 ต.ค. 47)

15 มี.ค. 35 จังหวัดขอนแก่น

96 นายสุรฉัตร  ศรีลับซ้าย วท.ม. (ส่งเสริมการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2390 11 ธ.ค.51 11,690     13,590      

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอเวียงเก่า (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

30 พ.ค. 51 จังหวัดขอนแก่น

97 นางสาวพรนิภา  จิกแหล่ม วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2473 11 ก.พ. 52 9,440       10,110      

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอพล

31 มี.ค. 45 จังหวัดขอนแก่น

98 นางสาววิมลรัตน์  อ่อนอก วท.ม. (ปฐพีศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2510 11 ธ.ค.51 12,920     14,520      

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอหนองสองห้อง (บรรจุ 1 ก.ค. 48)

7 ก.พ. 50 จังหวัดขอนแก่น

99 นางสาวนภาภรณ์  คุณธะรักษ์ วท.บ. (พืชไร่) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2511 11 ธ.ค.51 12,060     12,360      

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า สํานักงานเกษตรอําเภอหนองสองห้อง (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง จังหวัดขอนแก่น

30 เม.ย. 41



หน้าที่ 14 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

100 นางสาวเอมอร  โพธิ์มี ปวส. (บัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 2518 11 ธ.ค. 51 10,300     10,400      

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอแวงน้อย (บรรจุ 27 ต.ค. 46)

จังหวัดขอนแก่น

101 นางอารีรัตน์  ศิริโชติ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2520 29 เม.ย. 53 8,470       9,230        

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอแวงน้อย

11 พ.ย. 42 จังหวัดขอนแก่น

102 นายดบัสวิน  เวียงนนท์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2522 30 เม.ย. 53 8,440       9,200        

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอแวงน้อย

21 เม.ย. 43 จังหวัดขอนแก่น

103 นายภาณุศักดิ์  จิตแสง วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2528 11 ก.พ. 52 9,330       10,030      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอแวงใหญ่

23 พ.ค. 43 จังหวัดขอนแก่น

104 นางโสมฉาย  จุ่นหัวโทน วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2530 11 ธ.ค.51 10,390     10,890      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอแวงใหญ่ (บรรจุ 15 ส.ค. 50)

9 ต.ค. 52 จังหวัดขอนแก่น

105 นางสาวบุษยมาศ  เทพจิตร วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2531 1 ก.ย. 52 9,120       9,820        

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สํานักงานเกษตรอําเภอแวงใหญ่

9 เม.ย. 49 จังหวัดขอนแก่น



หน้าที่ 15 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

106 นางสาวเสาวคนธ์  นุสติ วท.ม. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 2568 26 ก.พ. 53 15,080     15,610      

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

15 ก.พ. 45 สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี

107 นางสาววรรณวีรา วัฒนศิริยานนท์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2572 11 ธ.ค. 51 10,100     10,700      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองจันทบุรี (บรรจุ 15 ส.ค. 50)

8 ม.ีค. 46 จังหวัดจันทบุรี

108 นางสาวสุชิรา  ลายรัตน์ วท.บ. (ประมง) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2573 30 เม.ย. 53 8,290       9,050        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองจันทบุรี

10 มี.ค. 44 จังหวัดจันทบุรี

109 นางสาวสุตาภา  ทองสมจิต วท.บ. (วาริชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2581 22 เม.ย. 53 8,330       9,090        

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอขลุง

29 มิ.ย. 43 จังหวัดจันทบุรี

110 นายอลงกต  อุทัยธนกิจ วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2584 11 ธ.ค. 51 10,790     11,290      

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สํานักงานเกษตรอําเภอขลุง (บรรจุ 1 พ.ค. 50)

24 มี.ค. 46 จังหวัดจันทบุรี

111 นางสาวรัตนาวลี  พรหมเพียรพงศ์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2585 11 ธ.ค. 51 9,880       10,480      

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอขลุง (บรรจุ 15 ส.ค. 50)

24 มี.ค. 46 จังหวัดจันทบุรี

112 นายสิทธิศักดิ์  สุขประเสริฐ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2586 11 ธ.ค. 51 11,950     12,250      

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอขลุง (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

11 พ.ย. 42 จังหวัดจันทบุรี

113 นางสาววิชชุดา  ตองอ่อน วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2589 11 ธ.ค. 51 9,380       10,080      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอแหลมสิงห์ (บรรจุ 1 ก.ค. 48)

11 มี.ค. 43 จังหวัดจันทบุรี

114 นางลําไพร  ปรีชาโชติ ทษ.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2728 11 ธ.ค. 51 11,900     12,210      

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอแหลมสิงห์ (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

13 มี.ค. 34 จังหวัดจันทบุรี



หน้าที่ 16 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

115 นางสาวราตรี  เสนาะสรรพ์ ปวส. (การบัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 2595 11 ธ.ค. 51 8,150       8,350        

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี สํานักงานเกษตรอําเภอมะขาม (บรรจุ 19 มี.ค. 50)

22 พ.ย. 42 จังหวัดจันทบุรี

116 นายคณิตสิทธิ์  บัญญวัติวิวัฒน์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2596 11 ก.พ. 52 9,160       9,860        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอมะขาม

6 มี.ค. 47 จังหวัดจันทบุรี

117 นางชนัญกาญจน์  บัญญวัติวิวัฒน์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2599 11 ก.พ. 52 9,200       9,900        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอมะขาม

5 มี.ค. 48 จังหวัดจันทบุรี

118 นางสาวมนัสนันท์  แก้วเนตรธนวัชร์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2600 11 ธ.ค. 51 11,800     12,200      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอมะขาม (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

11 มี.ค. 43 จังหวัดจันทบุรี

119 นางสาวสิริวาณีย์  ชาวกงจักร์ ปวส. (การบัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 2605 8 มิ.ย. 52 7,680       7,880        

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ สํานักงานเกษตรอําเภอโป่งน้ําร้อน

22 มี.ค. 39 จังหวัดจันทบุรี

120 นางสาวอิงอร  แสงศรีเรือง วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2606 9 เม.ย. 53 8,840       9,540        

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอโป่งน้ําร้อน

31 ต.ค. 41 จังหวัดจันทบุรี

121 นางสาววิรัตน์  เล้าประเสริฐ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2607 11 ธ.ค. 51 9,960       10,560      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอโป่งน้ําร้อน (บรรจุ 1 ก.พ. 51)

10 มี.ค. 44 จังหวัดจันทบุรี

122 นางศันสนีย์  แสงสุวรรณ วท.ม.(เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2613 11 ก.พ. 52 10,380     12,580      

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอท่าใหม่

25 พ.ค.50 จังหวัดจันทบุรี

123 นายเฉลิมชล  ช่างถม วท.บ.(เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2617 1 ก.ย. 52 8,730       9,430        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอท่าใหม่

9 มี.ค. 45 จังหวัดจันทบุรี



หน้าที่ 17 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

124 นายกิตติพงษ์  สันติเสวีกุล วท.บ.(การประมง) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2618 11 ธ.ค. 51 9,790       10,390      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอท่าใหม่ (บรรจุ 15 ส.ค. 50)

8 มี.ค. 46 จังหวัดจันทบุรี

125 นายบัญชา  นําเจริญ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2820 22 เม.ย. 53 8,330       9,090        

สถาบันราชภัฎนครปฐม สํานักงานเกษตรอําเภอท่าใหม่

จังหวัดจันทบุรี

126 นางเพ็ญทิวา  คุณวัฒน์ วท.บ.(เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2620 13 พ.ค. 52 9,420       10,110      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอท่าใหม่

จังหวัดจันทบุรี

127 นางสาวศริญญา  ผ่องการ วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2621 29 เม.ย. 53 8,290       9,050        

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สํานักงานเกษตรอําเภอท่าใหม่

18 พ.ค. 51 จังหวัดจันทบุรี

128 นางสาวพจนีย์  เฮงชัยโย วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ ๒๖๒๖ 30 เม.ย. 53 8,320       9,080        

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สํานักงานเกษตรอําเภอสอยดาว

3 เม.ย. 48 จังหวัดจันทบุรี

129 นางสาวภิญญาพัชญ์  แน่แท้ วท.บ.(เกษตรศึกษา-พืชไร่นา) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2629 11 ธ.ค. 51 11,800     12,200      

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอสอยดาว (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

28 ต.ค. 46 จังหวัดจันทบุรี

130 ส.ต.ต.มนัสนันท์  ชาญชลยุทธ ปวส. (ช่างไฟฟ้า) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 2631 20 ก.ย. 53 7,100       7,300        

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเหนือ สํานักงานเกษตรอําเภอแก่งหางแมว

22 มี.ค. 47 จังหวัดจันทบุรี

131 นางสาวไพรินทร์  เรืองศรี วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2632 11 ธ.ค. 51 10,530     11,030      

มหาวิทยาลัยนเรศวร สํานักงานเกษตรอําเภอแก่งหางแมว (บรรจุ 1 พ.ค. 50)

3 มี.ค. 46 จังหวัดจันทบุรี

132 นางสาวชิดชนก  ชีวประวัติ วท.บ. (การจัดการศัตรูพืช) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2634 11 ก.พ. 52 9,040       9,740        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอแก่งหางแมว

6 มี.ค. 47 จังหวัดจันทบุรี



หน้าที่ 18 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

133 นางสวณราภรณ์  กล่ําแสง วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2635 22 เม.ย. 53 8,330       9,090        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอแก่งหางแมว

จังหวัดจันทบุรี

134 นางสาวเมธินี  ชาญพนา วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2639 11 ธ.ค. 51 10,030     10,630      

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอนายายอาม (บรรจุ 1 ก.พ. 51)

20 ก.พ. 43 จังหวัดจันทบุรี

135 นางสาวจิดาภา  ตะเวทีกลุ วท.บ. (ประมง) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2642 1 ก.ย. 52 8,660       9,410        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอนายายอาม

22 พ.ค. 51 จังหวัดจันทบุรี

136 นางสาวศรินยา  คําอุด ปวส. (การบัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 2644 11 ธ.ค. 51 8,280       8,480        

วิทยาลัยเทคนิคน่าน สํานักงานเกษตรอําเภอเขาคิชฌกูฎ (บรรจุ 1 พ.ย. 50)

9 มี.ค. 50 จังหวัดจันทบุรี

137 นางสาวสุกัญญา  สิทธิเวช วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2650 11 ก.พ. 52 9,100       9,800        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอเขาคิชฌกูฎ

10 มี.ค. 50 จังหวัดจันทบุรี



หน้าที่ 19 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

138 นางสาวมะลิวัลย์ มะลิรักษ์ ปวส. (การบัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 2653 11 ธ.ค. 51 8,280       8,480        

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ฝ่ายบริหารทั่วไป (บรรจุ 1 พ.ค. 50)

14 มี.ค. 40 สํานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา

139 นางสาววนิดา  รักษ์ทอง ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 2656 20 ก.ย. 53 7,100       7,300        

รร.นครพณิชยการนครศรีธรรมราช ฝ่ายบริหารทั่วไป

สํานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา

140 นางสาวดาวไสว  ศรีเมือง วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฎิบัติการ 2663 13 พ.ค. 52 9,020       9,720        

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

๙ เม.ย. ๔๙ สํานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา

141 นายชิตพล  เต็งเก้าประเสริฐ วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2690 30 เม.ย. 53 8,360       9,120        

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง จังหวัดฉะเชิงเทรา

๓๑ มี.ค. ๔๖

142 นางวิภา  จิระวัฒน์ วท.บ. (พืชสวน) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2695 11 ธ.ค. 51 10,090     10,690      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอบางคล้า (บรรจุ 15 ส.ค. 50)

๑๔ มี.ค. ๔๗ จังหวัดฉะเชิงเทรา

143 นางสาวสลิลธร  วิริยะคุปต์ วท.บ. (เกษตรกรรม) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2699 3 มิ.ย. 53 7,940       8,700        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอาํเภอบางคล้า

จังหวัดฉะเชิงเทรา

144 นางสาวอุทุมพร  อนุชาติบุตร ปวส. (การบัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฎิบัติงาน 2703 20 ก.ย. 53 7,100       7,300        

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สํานักงานเกษตรอําเภอบางน้ําเปรี้ยว

๘ พ.ค. ๔๓ จังหวัดฉะเชิงเทรา

145 นางวิภา  ปักกาสาตัง วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2711 11 ธ.ค. 51 11,770     12,170      

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอบางน้ําเปรี้ยว (บรรจุ 9 พ.ย. 50)

๑๔ มี.ค. ๔๑ จังหวัดฉะเชิงเทรา



หน้าที่ 20 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

146 นางสาวปฏิญญา  โม่งเม้า ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฎิบัติงาน 2716 26 ก.พ. 52 8,070       8,270        

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สํานักงานเกษตรอําเภอบางปะกง

จังหวัดฉะเชิงเทรา

147 นางสาวจริยา  นิยมพาณิช วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2719 11 ธ.ค. 51 10,800     11,300      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอบางปะกง (บรรจุ1 พ.ค. 50)

๑๑ มี.ค. ๔๙ จังหวัดฉะเชิงเทรา

148 นายสายันต์  กมลคร วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2722 11 ธ.ค. 51 11,700     12,100      

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สํานักงานเกษตรอําเภอบางปะกง (บรรจุ20 พ.ค. 48)

๑๙ มี.ค. ๔๙ จังหวัดฉะเชิงเทรา

149 นางสาวดวงกมล  ศรีสกุล วท.บ. (ประมง) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2727 11 ธ.ค. 51 9,920       10,520      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านโพธิ์ (บรรจุ15 ส.ค. 50)

๑๓ มี.ค. ๔๙ จังหวัดฉะเชิงเทรา

150 นางสาวกจิเมธ  แจ้งศิริกุล วท.บ. (เคมีการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2739 22 เม.ย. 53 8,340       9,100        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอพนมสารคาม

จังหวัดฉะเชิงเทรา

151 นางสาวปวีณา  พูลแปลก ปวส. (การตลาด) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฎิบัติงาน 2744 20 ก.ย. 53 7,100       7,300        

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี สํานักงานเกษตรอําเภอสนามชัยเขต

๑๕ มี.ค. ๔๗ จังหวัดฉะเชิงเทรา

152 นางสาวจิณัฐตา  วุฒามนตรี วท.บ. (ประมง) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2749 13 พ.ค. 52 8,920       9,620        

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สํานักงานเกษตรอําเภอสนามชัยเขต

๑๒ มี.ค. ๔๓ จังหวัดฉะเชิงเทรา

153 นางสาวจิราพร  พลสิทธิ์ ปวส. (การบัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฎิบัติงาน 2765 20 ก.ย. 53 7,100       7,300        

วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู สํานักงานเกษตรอําเภอท่าตะเกียบ

๑๐ ต.ค. ๕๑ จังหวัดฉะเชิงเทรา

154 นายชัชวาลย์  ลิ้มประสิทธิ์ศักดิ์ วท.บ. (โคนมและโคเนื้อ) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฎิบัติการ 2768 11 ธ.ค. 51 11,760     12,160      

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอท่าตะเกียบ (บรรจุ 20 พ.ค. 48)

จังหวัดฉะเชิงเทรา



หน้าที่ 21 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

155 นางสาวจิรวรรณ  สุวรรณพูล ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2769 11 ก.พ. 52 8,990       9,690        

มหาวิทยาลัยบูรพา สํานักงานเกษตรอําเภอท่าตะเกียบ

๓๑ มี.ค. ๔๗ จังหวัดฉะเชิงเทรา

156 นายณรงค์  ภัทรชวัญ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2772 27 เม.ย. 53 10,540     11,040      

สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สํานักงานเกษตรอําเภอคลองเขื่อน

๓๑ ม.ค. ๓๘ จังหวัดฉะเชิงเทรา



หน้าที่ 22 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

157 นางสาวชลัยกร  วิมลรัตน์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2792 11 ก.พ. 52 9,630       10,230      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

14 มี.ค. 44 สํานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี

158 นางสุวิสาส์  กันตอนันตพร วท.บ. (เกษตรศึกษา-พืชสวน) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2851 11 ธ.ค. 51 12,510     12,810      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

13 เม.ย. 42 สํานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี

159 นางสาวศรีสุดา  พรมพิมพ์ วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2809 8 เม.ย. 52 9,140       9,840        

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านบึง

7 มิ.ย. 38 จังหวัดชลบุรี

160 นายอาทิตย์  ทองพิมพ์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2818 8 เม.ย. 52 8,970       9,670        

สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี สํานักงานเกษตรอําเภอบางละมุง

31 มี.ค. 47 จังหวัดชลบุรี

161 นางสาวมารศรี  วงศ์อนันทรัพย์ วท.ม. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2856 13 พ.ค. 52 10,170     12,470      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอหนองใหญ่

30 มิ.ย. 48 จังหวัดชลบุรี

162 นางสมพร  สืบสมบัติ วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2857 11 ก.พ. 52 9,130       9,830        

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สํานักงานเกษตรอําเภอหนองใหญ่

18 พ.ค. 46 จังหวัดชลบุรี

163 นางสาวน้ําฝน  พวงนางแย้ม วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2861 11 ธ.ค. 51 12,430     12,730      

สถาบันราชภัฎจันทรเกษม สํานักงานเกษตรอําเภอบ่อทอง (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

19 เม.ย. 42 จังหวัดชลบุรี

164 นางสาวสมัย  สังข์ทองงาม วท.บ. (พืชศาสตร์- พืชสวน) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2873 11 ธ.ค. 51 12,070     12,370      

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขต สํานักงานเกษตรอําเภอเกาะจันทร์ (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดชลบุรี

7 มี.ค. 47



หน้าที่ 23 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

165 นางสาววรรณษมน  นิลพลับ ปวส. (การเงิน) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 2876 12 มี.ค. 52 8,080       8,280        

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ฝ่ายบริหารทั่วไป

วิทยาเขตพณิชการพระนคร สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท

5 มี.ค. 47

166 นางสาวพัชรินทร์  พรมนาค ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 2878 12 มี.ค. 52 8,080       8,280        

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ฝ่ายบริหารทั่วไป

25 มี.ค. 41 สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท

167 นางสาวนุชจรีย์  เหล่าพงษ์ วท.บ. (ปฐพีวิทยา) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2894 13 พ.ค. 52 9,040       9,740        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองชัยนาท

11 มี.ค. 49 จังหวัดชัยนาท

168 นางสาวกัสมา  อินทร์อารักษ์ ปวส. (การบัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 2905 15 มิ.ย. 52 7,760       7,960        

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ สํานักงานเกษตรอําเภอหันคา

2 มี.ค. 38 จังหวัดชัยนาท

169 นางธารารัตน์  ไล่กสิกรรม วท.บ. (สัตวศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2908 11 ธ.ค. 51 12,030     12,330      

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอหันคา (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

24 มิ.ย. 41 จังหวัดชัยนาท

170 นายสมบัติ  ทนงจิตรไพศาล วท.บ. (ส่งเสริมการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2917 11 ธ.ค. 51 12,270     12,570      

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สํานักงานเกษตรอําเภอมโนรมย์ (บรรจุ 20 พ.ค. 48)

6 ก.พ. 38 จังหวัดชัยนาท

171 นางสาวศิริกัญญา  สุขสโมสร ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 2923 20 ก.ย. 53 7,100       7,300        

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ สํานักงานเกษตรอําเภอสรรคบุรี

8 มี.ค. 49 จังหวัดชัยนาท

172 นายประไพ  ภูเหม็น วท.บ. (พืชไร่นา) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2930 29 เม.ย. 53 8,460       9,220        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกําแพงแสน สํานักงานเกษตรอําเภอสรรคบุรี

11 มี.ค. 43 จังหวัดชัยนาท



หน้าที่ 24 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

173 นางสาวสุกัญญา  คําหงส์ ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 2933 26 ก.พ. 52 8,030       8,230        

พณิชยการนนทบุรี สํานักงานเกษตรอําเภอสรรพยา

29 ต.ค. 47 จังหวัดชัยนาท

174 นายภัทธณัฐ  วงศ์อินทร์ วท.บ. (วนศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2937 13 พ.ค. 52 8,990       9,690        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอสรรพยา

6 มี.ค. 47 จังหวัดชัยนาท

175 นางราตรี  นักฟ้อน วท.บ. (พืชไร่นา) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2943 11 ธ.ค. 51 12,280     12,580      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอวัดสิงห์ (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

6 มี.ค. 47 จังหวัดชัยนาท

176 นางสาววิษากรานต์  ตุ่นทอง วท.ม. (ส่งเสริมการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7138 11 ธ.ค. 51 12,150     13,950      

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สํานักงานเกษตรอําเภอหนองมะโมง (บรรจุ 1 พ.ค. 50)

8 ก.พ. 50 จังหวัดชัยนาท

177 นางเทวี  ดีอ่วม วท.บ. (อารักขาพืช) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2950 11 ธ.ค. 51 12,270     12,570      

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอหนองมะโมง (บรรจุ 20 พ.ค. 48)

7 พ.ค. 40 จังหวัดชัยนาท

178 นางสาวชมภูนุช  หน่อทอง วท.บ. (ส่งเสริมการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 2954 22 เม.ย. 53 8,310       9,070        

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอเนินขาม

จังหวัดชัยนาท



หน้าที่ 25 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

179 นางสาวศศิวิมล  คําทองสุข วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3002 11 ก.พ. 52 9,290       9,990        

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองชัยภูมิ

๑๒ ก.ค. ๔๓ จังหวัดชัยภูมิ

180 นางสาวดรุวรรณ  เจริญขามป้อม วท.บ. (ศึกษาศาสตร์-เกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3009 13 พ.ค. 52 9,130       9,830        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอบําเหน็จณรงค์

๕ ม.ีค. ๔๘ จังหวัดชัยภูมิ

181 นายยุพรัตน์  จงเพียร วท.บ. (สัตวศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3016 11 ธ.ค. 51 10,630     11,130      

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านเขว้า (บรรจุ 1 พ.ค. 50)

๖ มิ.ย. ๔๔ จังหวัดชัยภูมิ

182 นายมิตร  ศรีโฉม วท.บ. (สัตวศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3019 11 ก.พ. 52 9,020       9,720        

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านเขว้า

1 เม.ย. 45 จังหวัดชัยภูมิ

183 นางสาวทิพาพร  ศรีกระทุม วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3025 11 ธ.ค. 51 11,940     12,240      

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอจัตุรัส (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

8 เม.ย. 42 จังหวัดชัยภูมิ

184 นางพรพิตร  ฉายแสง ปวท. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เจ้าพนักงานธุรการ ทัวไป ปฏิบัติงาน 3035 26 ก.พ. 53 7,270       7,470        

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอแก้งคร้อ

จังหวัดชัยภูมิ

185 นางลัดดาวัลย์  นูเร วท.บ. (สัตวศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3052 1 ก.ย. 52 8,970       9,670        

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (วิทยาเขตสกลนคร) สํานักงานเกษตรอําเภอแก้งคร้อ

12 มี.ค. 43 จังหวัดชัยภูมิ

186 นางสาวอัจฉรา  บัวไพร ปวส. (การจัดการ) เจ้าพนักงานธุรการ ทัวไป ปฏิบัติงาน 3060 20 ก.ย. 53 7,100       7,300        

บริหารธุรกิจละโว้ สํานักงานเกษตรอําเภอเทพสถิต

21 มี.ค. 45 จังหวัดชัยภูมิ

187 นายนัตทวิช  สิทธิวงศ์ ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3061 1 ก.ย. 52 8,740       9,440        

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอเทพสถิต

31 มี.ค. 41 จังหวัดชัยภูมิ



หน้าที่ 26 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

188 นายสุรัตน์  ดิษฐเชาวลิต วท.บ. (บริหารธุรกิจเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3065 13 พ.ค. 52 8,970       9,670        

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สํานักงานเกษตรอําเภอเทพสถิต

วิทยาเขตจันทบุรี จังหวัดชัยภูมิ

18 พ.ค. 46

189 นายชโยฬาร  สุทนต์ชัย วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3082 22 เม.ย. 53 8,460       9,220        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอซับใหญ่

8 มี.ค. 46 จังหวัดชัยภูมิ

190 นางสาวเกษศิณี  ศรีไพร วท.บ. (โรคพืช) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3101 13 ก.ย. 53 7,940       8,700        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอเกษตรสมบูรณ์

11 มี.ค. 49 จังหวัดชัยภูมิ

191 นายปัญญา  ใจวังโลก วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3106 13 พ.ค. 52 9,230       9,930        

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอเกษตรสมบูรณ์

จังหวัดชัยภูมิ

192 นางสาวณัฐชา  ท้าวนิล วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8496 11 ธ.ค. 51 10,000     10,600      

สถาบันราชภัฎจันทรเกษม สํานักงานเกษตรอําเภอหนองบัวแดง (บรรจุ 1 ก.พ. 51)

28 ต.ค. 46 จังหวัดชัยภูมิ

193 นางสาวจิราวดี  สุแดงน้อย วท.บ. (พืชสวน) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3119 13 ก.ย. 53 7,940       8,700        

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอหนองบัวแดง

16 มี.ค. 49 จังหวัดชัยภูมิ

194 นายเอกรัตน์  สัชฌุกร วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3123 13 พ.ค. 52 9,000       9,700        

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอคอนสาร

23 มี.ค. 43 จังหวัดชัยภูมิ

195 นายพูลเศรษฐ์  พรโสภณ วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3143 13 พ.ค. 52 10,120     12,420      

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอภักดีชุมพล

22 เม.ย. 53 จังหวัดชัยภูมิ



หน้าที่ 27 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

196 นางกนกวรรณ  สมคํา วท.ม. (กีฏวิทยา) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 3165 10 ก.ย. 53 13,180     14,710      

มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

๒๗ พ.ค. ๔๘ สํานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร

197 นางสาวศรีวรรณ  เลอสรวง วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฎิบัติการ 3160 30 เม.ย. 53 8,480       9,240        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

๘ มี.ค. ๔๖ สํานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร

198 นางเพียงฤดี  สุขแก้ว วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฎิบัติการ 3170 11 ธ.ค. 51 12,140     12,440      

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลนครศรีธรรมราช สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองชุมพร (บรรจุ3 ต.ค. 48)

๑๐ ต.ค. ๓๕ จังหวัดชุมพร

199 นางสรรเสริญ  ช่วยนุกูล วท.บ. (วาริชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฎิบัติการ 3183 29 เม.ย. 53 8,360       9,120        

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองชุมพร

19 เม.ย. 42 จังหวัดชุมพร

200 นางเขมจิรา  ศาริตวรรธน์ ปวส. (การบัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 3244 11 ธ.ค. 51 8,100       8,300        

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร สํานักงานเกษตรอําเภอหลังสวน (บรรจุ 1 ก.พ. 51)

25 เม.ย. 40 จังหวัดชุมพร

201 นางสาวพรรณวดี  อรุณทัต วท.บ. (วาริชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฎิบัติการ 3201 1 ก.ย. 52 8,950       9,650        

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอปะทิว

๓ มี.ค. ๕๐ จังหวัดชุมพร

202 นายณัฐวัตร  นวลรอด วท.บ. (พัฒนาการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฎิบัติการ 3205 29 เม.ย. 53 8,360       9,120        

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ สํานักงานเกษตรอําเภอปะทิว

ทหารลาดกระบัง จังหวัดชุมพร

๓๐ เม.ย. ๔๔

203 นางสาวสุภาวดี  ศรประสิทธิ์ วท.บ. (วนศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฎิบัติการ 3215 13 ก.ย. 53 7,940       8,700        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอสวี

๒๒ พ.ค. ๔๔ จังหวัดชุมพร



หน้าที่ 28 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

204 นายอภิชัย  หนูตะเภา วท.บ. (พืชสวน) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฎิบัติการ 3223 11 ก.พ. 52 8,940       9,640        

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ สํานักงานเกษตรอําเภอท่าแซะ

ทหารลาดกระบัง จังหวัดชุมพร

๒๑ พ.ค. ๔๖

205 นางสาวรัชนี  นิลละออ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฎิบัติการ 3224 11 ธ.ค. 51 10,280     10,810      

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอท่าแซะ (บรรจุ1 พ.ค. 50)

๓๑ มี.ค. ๔๘ จังหวัดชุมพร

206 นางสาวณัทฐิมา  สุขเสวียด วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฎิบัติการ 3226 11 ธ.ค. 51 9,600       10,200      

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ สํานักงานเกษตรอําเภอท่าแซะ (บรรจุ1 ก.พ. 51)

ทหารลาดกระบัง จังหวัดชุมพร

๓๑ มี.ค. ๔๗

207 นางสาวพัชรี  ภู่มาลี วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฎิบัติการ 3227 8 เม.ย. 52 9,130       9,830        

สถาบันราชภัฎเพชรบุรี สํานักงานเกษตรอําเภอท่าแซะ

๑๘ พ.ย. ๔๖ จังหวัดชุมพร

208 นางสาวฐานียา  เหลียววัฒนกิจ วท.บ. (โรคพืช) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3228 29 เม.ย. 53 8,360       9,120        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอท่าแซะ

จังหวัดชุมพร

209 นางสาวจันทนา  จักรน้อย ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฎิบัติงาน 3244 20 ก.ย. 53 7,100       7,300        

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร สํานักงานเกษตรอําเภอทุ่งตะโก

๑๕ ต.ค. ๔๖ จังหวัดชุมพร

210 นางสาวศิวพร  ปิ่นแก้ว วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฎิบัติการ 3245 11 ธ.ค. 51 13,080     13,210      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอทุ่งตะโก (บรรจุ15 ต.ค. 47)

๑๔ มี.ค. ๔๑ จังหวัดชุมพร



หน้าที่ 29 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

211 นายศักดิ์ชาย  บุญญาทวี กษ.ม.(ส่งเสริมการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3263 11 ธ.ค. 51 11,180     13,280      

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร (บรรจุ 1 พ.ค. 50)

13 พ.ย.51 สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย

212 นางสาวพัฒน์นรี  เขียวทิพย์ วท.บ. (ปฐพีวิทยา) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3272 13 พ.ค. 52 9,290       9,990        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มส่งเสรมิและพัฒนาเกษตรกร

สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย

213 นายเมธี  รอดสุข ศศ.ม. (ธุรกิจการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3273 13 พ.ค. 52 10,270     12,510      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

29 พ.ค. 52 สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย

214 นางสาวมัฑนา  ไชยจิตต์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3292 11 ธ.ค. 51 10,660     11,160      

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองเชียงราย (บรรจุ 15 ม.ค. 50)

จังหวัดเชียงราย

215 นางสาวฐิติพร  กาบจันทร์ ปวส. (การบัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 3298 20 ก.ย. 53 7,100       7,300        

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ สํานักงานเกษตรอําเภอเชียงของ

จังหวัดเชียงราย

216 นางสาวสุธาศินี  นอมี ปวส. (การบัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 3424 11 ธ.ค. 51 8,550       8,750        

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ สํานักงานเกษตรอําเภอแม่จัน (บรรจุ 21 ส.ค. 50)

9 มี.ค. 49 จังหวัดเชียงราย

217 นางสาวเสาวภา  สวัสดิมงคล วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3332 13 พ.ค. 52 9,030       9,730        

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอแม่สาย

จังหวัดเชียงราย

218 นายประเสริฐ  สุยะราช วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3334 29 เม.ย. 53 8,420       9,180        

สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอแม่สาย

จังหวัดเชียงราย

219 นางพนิดา อุ่นกันทา อนุปริญญา (การบัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 3343 11 ธ.ค. 51 7,750       7,950        

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สํานักงานเกษตรอําเภอแม่สรวย (บรรจุ 1 ต.ค. 50)

18 ต.ค. 47 จังหวัดเชียงราย



หน้าที่ 30 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

220 นางสาวสุพรรณี  ดอนชัย วท.บ. (วนศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3360 13 ก.ย. 53 7,940       8,700        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอพาน

จังหวัดเชียงราย

221 นางสาวชไมพร  แสนใจ วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3362 13 พ.ค. 52 9,240       9,940        

มหาวิทยาลัยนเรศวร สํานักงานเกษตรอําเภอพาน

จังหวัดเชียงราย

222 นางสาวลําดวน  เวชกิจ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3373 13 พ.ค. 52 8,880       9,580        

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอเทิง

จังหวัดเชียงราย

223 นายบรรเจิด  บุญประเสริฐ วท.บ. (พืชไร่) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3378 22 เม.ย. 53 8,430       9,190        

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอเทิง

จังหวัดเชียงราย

224 นางสาวธัญลักษณ์  มณีวรรณ วท.บ. (วิทยาศาสตร์เกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3381 1 ก.ย. 52 8,820       9,520        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอเทิง

จังหวัดเชียงราย

225 นายสุรยุทธ  สุขแจ่ม ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 3418 20 ก.ย. 53 7,100       7,300        

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตตาก สํานักงานเกษตรอําเภอเวียงแก่น

จังหวัดเชียงราย

226 นายวรพจน์  คําใบ วท.บ. (วนศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3425 8 เม.ย. 52 9,090       9,790        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอแม่ฟ้าหลวง

จังหวัดเชียงราย

227 นางสาวอําพร  จี๋มะลิ วท.บ. (วนศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3426 13 พ.ค. 52 8,930       9,630        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอแม่ฟ้าหลวง

จังหวัดเชียงราย

228 นางดวงเด่น เสธา ปวส. (บัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 3431 11 ธ.ค. 51 8,540       8,740        

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา สํานักงานเกษตรอําเภอขุนตาล (บรรจุ 29 พ.ค. 50)

25 มี.ค. 42 จังหวัดเชียงราย



หน้าที่ 31 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

229 นางสาวพีรดี  เหมวิรัช วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3432 11 ก.พ. 52 9,130       9,830        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอขุนตาล

จังหวัดเชียงราย

230 นางสาวอรวรรณ  จินะใจหาญ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3433 11 ก.พ. 52 9,100       9,800        

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอขุนตาล

จังหวัดเชียงราย

231 นางสาวสุดารัตน์  พรหมจรรย์ วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3451 11 ก.พ. 52 9,210       9,910        

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สํานักงานเกษตรอําเภอดอยหลวง

จังหวัดเชียงราย

232 นายนิติพงษ์  งามดี อนุปริญญา (การบริหารธุรกิจ) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 3371 8 มิ.ย. 52 7,110       7,310        

สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ สํานักงานเกษตรอําเภอเทิง

จังหวัดเชียงราย



หน้าที่ 32 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

233 นางสุรัสวดี  วรวุฒิพุทธพงศ์ ศษ.บ. (เกษตรกรรม) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3476 11 ธ.ค. 51 11,850     12,210      

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่งส่งเสริมและพัฒนาการผลิต (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

๒๓ พ.ค. ๔๒ สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

234 นายเสริมพงษ์  พงษ์พิกุล วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3485 11 ธ.ค. 51 12,210     12,510      

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองเชียงใหม่ (บรรจุ 20 พ.ค. 48)

๑๕ พ.ค. ๔๕ จังหวัดเชียงใหม่

235 นางสาวพิมพรรณ  นันต๊ะภูมิ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3500 11 ก.พ. 52 9,010       9,710        

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอเชียงดาว

๑ มี.ค. ๔๗ จังหวัดเชียงใหม่

236 นางสาวปวีณา  จริตธรรม ปวส. (คอมพิวเตอร์) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 3531 20 ก.ย. 53 7,100       7,300        

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ สํานักงานเกษตรอําเภอฮอด

๖ มี.ค. ๕๐ จังหวัดเชียงใหม่

237 นายธีระศักดิ์  คําทอง วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3533 29 เม.ย. 53 8,410       9,170        

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอฮอด

๑๖ ต.ค. ๔๙ จังหวัดเชียงใหม่

238 นางสาวเกศรินทร์  ถาคําติ๊บ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3564 11 ธ.ค. 51 12,170     12,470      

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอแม่แตง (บรรจุ 1 ก.ค. 48)

๕ มี.ค. ๓๘ จังหวัดเชียงใหม่

239 นางสาวชนิดา คําภิโล ปวส. (การบัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 3571 1 พ.ย. 50 8,290       8,490        

วิทยาลัยเทคนิคลําพูน สํานักงานเกษตรอําเภออมก๋อย

11 มี.ค. 45 จังหวัดเชียงใหม่

240 นางสาววราภรณ์  เชิงค้า ปวส. (การจัดการ) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 3591 11 ธ.ค. 51 8,210       8,410        

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคพายัพ สํานักงานเกษตรอําเภอสะเมิง (บรรจุ 1 พ.ย. 50)

16 มี.ค. 44 จังหวัดเชียงใหม่

241 นายสุทธิวิทย์  ศรีสุวรรณ วท.ม. (ส่งเสริมการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3592 11 ธ.ค. 51 11,610     13,510      

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอสะเมิง (บรรจุ 1 ก.ค. 48)

๑๙ ต.ค. ๕๒ จังหวัดเชียงใหม่



หน้าที่ 33 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

242 นายอํานาจ  เครือจันต๊ะ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3648 11 ก.พ. 52 9,080       9,780        

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอดอยเต่า

๑๐ มี.ค. ๕๑ จังหวัดเชียงใหม่

243 นางสาวอภิสรา  วีระโจง วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3649 11 ก.พ. 52 9,240       9,940        

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอดอยเต่า

๒๓ พ.ค. ๔๔ จังหวัดเชียงใหม่

244 นางอนัญญา  อภิวงค์งาม ปวส. (การตลาด) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 3652 11 ธ.ค. 51 8,150       8,350        

โรงเรียนพณิชยการล้านนาเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอเวียงแหง (บรรจุ 1 พ.ย. 50)

๓๑ มี.ค. ๔๕ จังหวัดเชียงใหม่

245 ว่าที่ ร.ต. อโนทัย  เกื้อปัญญา วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3659 11 ธ.ค. 51 10,270     10,810      

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอแม่วาง (บรรจุ 1 พ.ย. 50)

จังหวัดเชียงใหม่

246 นางเยาวลักษณ์  ศรีวรรณ วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3663 13 พ.ค. 52 9,090       9,790        

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอแม่วาง

จังหวัดเชียงใหม่



หน้าที่ 34 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

247 นางสาวปรีดา  พรมบุญ ปวส. (การตลาด) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน 3701 11 ธ.ค. 51 8,120       8,320        

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ฝ่ายบริหารทั่วไป (บรรจุ 1 พ.ย. 50)

20 มี.ค. 46 สํานักงานเกษตรจังหวัดตรัง

248 นางปุญญิศา  ทรัพย์เพิ่ม วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3746 29 เม.ย. 53 8,360       9,120        

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอห้วยยอด

31 มี.ค. 43 จังหวัดตรัง

249 นางสาวสุมนรัตน์  ตรึกตรอง วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3750 13 พ.ค. 52 9,020       9,720        

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอห้วยยอด

จังหวัดตรัง

250 นายนิกร  ชิดเชื้อ ศศ.บ. (พัฒนาชุมชน) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3768 11 ธ.ค. 51 12,690     12,910      

สถาบันราชภัฏยะลา สํานักงานเกษตรอําเภอปะเหลียน (บรรจุ 1 มี.ค. 48)

จังหวัดตรัง

251 นางสาวพรรณธิดา  หนูรักษ์ ปวส. (การบัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 3793 11 ธ.ค. 51 8,250       8,450        

พณิชยการพัทลุง สํานักงานเกษตรอําเภอวังวิเศษ (บรรจุ 1 พ.ย. 50)

24 มี.ค. 40 จังหวัดตรัง

252 นายบัญชา  เกิดล่อง วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3797 11 ธ.ค. 51 10,050     10,650      

สถาบันราชภัฏจันทรเกษม สํานักงานเกษตรอําเภอวังวิเศษ (บรรจุ 15 ส.ค. 50)

จังหวัดตรัง



หน้าที่ 35 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

253 นางสาวนุชจรีย์  กํามา ปวส. (การบัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 3823 11 ธ.ค. 51 8,230       8,430        

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ฝ่ายบริหารทั่วไป (บรรจุ 23 ก.ค. 50)

13 มี.ค. 46 สํานักงานเกษตรจังหวัดตราด

254 นางสาวรุ่งอรุณ  ยอดจันดา วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3828 13 พ.ค. 52 9,010       9,710        

มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

สํานักงานเกษตรจังหวัดตราด

255 นายสมยศ  เอี่ยมใบพฤกษ์ วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3829 11 ธ.ค. 51 11,650     12,050      

สถาบันราชภัฎรําไพพรรณี กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร (บรรจุ 1 ก.ค. 48)

25 ต.ค. 45 สํานักงานเกษตรจังหวัดตราด

256 นางสาวมรกต  สุดประเสริฐ วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3835 11 ธ.ค. 51 12,140     12,440      

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

6 มี.ค. 36 สํานักงานเกษตรจังหวัดตราด

257 นางสาวพัชนี  อิ้ดแสง ปวส. (การตลาด) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 3837 12 มี.ค. 52 8,040       8,240        

วิทยาลัยเทคนิคนิคตราด สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองตราด

22 มี.ค. 45 จังหวัดตราด

258 นายประดิษฐ์  เจริญสุข วท.ม. (ส่งเสริมการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3873 11 ธ.ค. 51 13,370     14,770      

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (บรรจุ 15 ต.ค. 47)

22 ธ.ค. 51 สํานักงานเกษตรจังหวัดตราด

259 นางสาวกัณฑรีย์  เจริญทวี วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3838 13 พ.ค. 52 10,070     12,370      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองตราด

28 มิ.ย. 50 จังหวัดตราด

260 นายพุฒิพงษ์  โพธิ์พานิช วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3841 13 พ.ค. 52 8,840       9,540        

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองตราด

8 มี.ค. 40 จังหวัดตราด

261 นางสาวจีรฉัตร  จันทศิริ วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3844 3 มิ.ย. 53 7,940       8,700        

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองตราด

3 เม.ย. 48 จังหวัดตราด



หน้าที่ 36 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

262 นายจักรพรรดิ์  บรรจง วท.บ. (วนศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3850 11 ธ.ค. 51 11,640     12,040      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอเขาสมิง (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

24 มี.ค. 42 จังหวัดตราด

263 นางสาวสุดารัตน์  เพ็ชรภิรมย์ วท.บ. (ศึกษาศาสตร์-เกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3853 29 เม.ย. 53 8,310       9,070        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอคลองใหญ่

18 พ.ค. 47 จังหวัดตราด

264 นางสาวนนทยา  รัตนาคะ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3865 13 พ.ค. 52 8,990       9,690        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอบ่อไร่

6 มี.ค. 47 จังหวัดตราด

265 นางสาวปิยาณี  เสนทอง วท.บ. (วิทยาศาสตร์เกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3866 22 เม.ย. 53 8,310       9,070        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอบ่อไร่

13 มี.ค. 49 จังหวัดตราด

266 นางสาวศิริวรรณ  จันทร์ศรี ปวส. (การบัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 3869 20 ก.ย. 53 7,100       7,300        

โรงเรียนเทคโนโลยีปทุมธานี สํานักงานเกษตรอําเภอเกาะกูด

10 พ.ค. 50 จังหวัดตราด

267 นางสาวกรณ์สิรี  อภิสิริรัชฎ์ วท.บ. (เคมีการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3871 11 ธ.ค. 51 11,540     11,940      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอเกาะกูด (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

6 มี.ค. 47 จังหวัดตราด

268 นางวนัสสิกานต์ เกตุวังแดง ปวส. (การจัดการธุรกิจค้าปลีก) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 3896 11 ธ.ค. 51 8,190       8,390        

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองตาก (บรรจุ 21 ส.ค. 50)

9 มี.ค. 49 จังหวัดตาก

269 นางประภัสสร  แสนอ่อน วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3905 11 ธ.ค. 51 10,000     10,600      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองตาก (บรรจุ 15 ส.ค. 50)

๑๑ ต.ค. ๔๐ จังหวัดตาก

270 นายราชศักดิ์  เผ่าวงศา วท.บ. (วนศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3907 22 เม.ย. 53 8,370       9,130        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองตาก

7 ต.ค. 43 จังหวัดตาก



หน้าที่ 37 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

271 นายพันธุ์เสน่ห์  เปรมสัย วท.ม. (การบริหารทรัพยากรป่าไม้) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3928 11 ธ.ค. 51 11,780     13,680      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอวังเจ้า (บรรจุ 1 ก.ค. 48)

๑๖ ก.ค. ๔๖ จังหวัดตาก

272 นางสาวเบญจวรรณ  พลโคต วท.ม. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3929 11 ธ.ค. 51 10,130     12,430      

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอวังเจ้า (บรรจุ 1 พ.ค. 50)

19 มี.ค. 53 จังหวัดตาก

273 นางสาววัชรา  ขันธนิยม วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3934 13 ธ.ค. 52 8,970       9,670        

สถาบันราชภัฏลําปาง สํานักงานเกษตรอําเภอแม่สอด

๒๙ เม.ย. ๔๗ จังหวัดตาก

274 นางสาวนุชวรา  ผาแสนเถิน ปวส. (การบัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 3942 11 ธ.ค. 51 8,240       8,440        

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตตาก สํานักงานเกษตรอําเภอแม่ระมาด (บรรจุ 21 ส.ค. 50)

19 มี.ค. 44 จังหวัดตาก

275 นางสาวอรนุช  ใจแก้ว วท.ม. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3944 11 ธ.ค. 51 10,620     12,820      

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอแม่ระมาด (บรรจุ 25 ต.ค. 50)

๒๕ ต.ค. ๕๐ จังหวัดตาก

276 นางสาวศรินทิพย์  หมื่นโกฎิ ปวส. (การบัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 3950 11 ธ.ค. 51 8,210       8,410        

เทคนิคพณิชยการพิษณุโลก สํานักงานเกษตรอําเภอท่าสองยาง (บรรจุ 1 พ.ย. 50)

30 ม.ีค. 41 จังหวัดตาก

277 นางสาววันวิสา  กันยากอง วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3951 30 เม.ย. 53 8,370       9,130        

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอท่าสองยาง

๒๖ ก.พ. ๕๐ จังหวัดตาก

278 นางสาวธมลวรรณ  สิทธิกัน วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3926 22 เม.ย. 53 8,370       9,130        

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอท่าสองยาง

๒๖ ก.พ. ๕๐ จังหวัดตาก

279 นายวิทย์ธพงษ์  เปี้ยวงค์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3953 13 พ.ค. 52 9,000       9,700        

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอท่าสองยาง

๒๖ ก.พ. ๕๐ จังหวัดตาก



หน้าที่ 38 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

280 นายกิตติศักดิ์  สมศรี วท.บ. (วนศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3957 13 ก.ย. 53 7,940       8,700        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภออุ้มผาง

๘ มี.ค. ๔๖ จังหวัดตาก

281 นายสุพจน์  ตระกูลวรปัญญา วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3958 29 เม.ย. 53 8,370       9,130        

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภออุ้มผาง

๒๖ ก.พ. ๕๐ จังหวัดตาก

282 นางสาวนงลักษณ์  บวัจันทร์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3959 29 เม.ย. 53 8,370       9,130        

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภออุ้มผาง

๒๔ มี.ค. ๔๙ จังหวัดตาก

283 นางสาวโลมฤทัย  วงษ์น้อย วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3965 29 เม.ย. 53 8,370       9,130        

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอพบพระ

จังหวัดตาก

284 นางสาวอัญชลี  ลมูลภักตร์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3966 29 เม.ย. 53 8,370       9,130        

มหาวิทยาลัยนเรศวร สํานักงานเกษตรอําเภอพบพระ

๓ มี.ค. ๕๑ จังหวัดตาก

285 นายจีรวัฒน์  จันทวงษ์ กษ.บ. (บริหารธุรกิจการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3967 30 เม.ย. 53 8,370       9,130        

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สํานักงานเกษตรอําเภอพบพระ

จังหวัดตาก

286 นางสาวชุติมา  อธิคมธร วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3968 15 ส.ค. 50 10,020     10,620      

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอพบพระ

7 มี.ค. 48 จังหวัดตาก



หน้าที่ 39 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

287 นางสาวนคร  คมกล้า ทษ.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3986 11 ธ.ค. 51 12,320     12,620      

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต (บรรจุ 20 พ.ค. 48)

25 มี.ค. 32 สํานักงานเกษตรจังหวัดนครนายก

288 นางสาวผุสดี  จันทร วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3978 8 เม.ย. 52 8,970       9,670        

มหาวิทยาลัยศิลปากร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

6 มี.ค. 48 สํานักงานเกษตรจังหวัดนครนายก

289 นางสาวอาภาภรณ์  ชูเกียรติศิริ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3991 11 ธ.ค. 51 12,180     12,480      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (บรรจุ 20 พ.ค. 48)

9 มี.ค. 45 สํานักงานเกษตรจังหวัดนครนายก

290 นางสาวศิขรินทร์  กุหลาบ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3998 11 ธ.ค. 51 11,930     12,230      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองนครนายก (บรรจุ 15 ต.ค. 47)

5 มี.ค. 37 จังหวัดนครนายก

291 นายปรเมศวร์  วีระโสภณ วท.บ. (สัตวศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4005 11 ธ.ค. 51 10,000     10,600      

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตบางพระ สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านนา (บรรจุ 15 ส.ค. 50)

 จังหวัดนครนายก

292 นายทินกร  ชูเกียรติศิริ วท.บ. (สัตวศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4012 11 ธ.ค. 51 9,940       10,540      

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอองครักษ์ (บรรจุ 1 ก.พ. 51)

20 พ.ค. 41 จังหวัดนครนายก

293 นายมาโนช  พิมาทัย วท.บ. (ส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4020 1 ก.ย. 52 8,800       9,500        

สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา สํานักงานเกษตรอําเภอปากพลี

12 พ.ย. 33 จังหวัดนครนายก

294 นางสาวสุดาภรณ์  ชุมปัญญา วท.บ. (สัตวศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4021 29 เม.ย. 53 8,360       9,120        

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตสกลนคร สํานักงานเกษตรอําเภอปากพลี

13 มี.ค. 43 จังหวัดนครนายก



หน้าที่ 40 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

295 นางสาวกุลธิดา  ประพฤติชอบ วท.บ. (สัตวศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4033 11 ธ.ค. 51 11,730     12,130      

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

๒๕ เม.ย. ๔๔ สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม

296 นางสาวเรวดี  บัวเพชร วท.บ. (สัตวศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4034 1 ก.ย. 52 8,780       9,480        

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

๑๓ มี.ค. ๔๙ สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม

297 นางสาวเชาวนี  โคมแก้ว วท.บ. (ศึกษาศาสตร์ - เกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4108 11 ธ.ค. 51 9,620       10,220      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (บรรจุ 15 ส.ค. 50)

๓๑ มี.ค. ๔๙ สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม

298 นางสาวดารุณีย์  เพิ่มอุดมวัฒนา วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4045 1 ก.ย. 52 8,820       9,520        

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

299 นายวุฒิกร  สุวรรณมิ่ง คอ.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4048 11 ธ.ค. 51 11,630     12,030      

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองนครปฐม (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

๒ เม.ย. ๔๐ จังหวัดนครปฐม

300 นายสุรเชษฐ์  อยู่สวัสดิ์ วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4063 11 ธ.ค. 51 10,350     10,850      

สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองนครปฐม (บรรจุ 1 พ.ค. 50)

๓ มี.ค. ๓๘ จังหวัดนครปฐม

301 นายเกียรติศักดิ์  เกอะประสิทธิ์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4066 11 ธ.ค. 51 9,990       10,590      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอบางเลน (บรรจุ 15 ส.ค. 50)

๒๘ พ.ค. ๔๒ จังหวัดนครปฐม

302 นางสาวลําดวน  สระทองอินทร์ วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4071 11 ธ.ค. 51 11,870     12,210      

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอบางเลน (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

๑๔ มี.ค. ๔๑ จังหวัดนครปฐม

303 นางสาวกิตต์รัตน์   ไทยทวี วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4075 13 พ.ค. 52 9,160       9,860        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอกําแพงแสน

๖ มี.ค. ๔๗ จังหวัดนครปฐม



หน้าที่ 41 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

304 นางสาวปาจรีย์ แน่นหนา วท.ม. (ปฐพีวิทยา) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4111 1 ก.ย. 52 10,140     12,440      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอดอนตูม

16 ก.ย. 52 จังหวัดนครปฐม

305 นางอุทัยวรรณ  พุ่มประดิษฐ์ ปวส. (การบัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 4113 20 ก.ย. 53 7,100       7,300        

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี สํานักงานเกษตรอําเภอบางเลน

๓๐ มี.ค. ๓๑ จังหวัดนครปฐม



หน้าที่ 42 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

306 นายสาโรจน์  ศรีรัตน์ วท.บ. (เกษตรกลวิธาน) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4130 29 เม.ย. 53 8,330       9,090        

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตบางพระ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

3 ต.ค. 41 สํานักงานเกษตรจังหวัดนครพนม

307 นายสุเมต  ประจงจิตร วท.บ. (ประมง) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4138 11 ธ.ค. 51 10,860     11,360      

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (บรรจุ 15 ม.ค. 50)

11 มี.ค. 44 สํานักงานเกษตรจังหวัดนครพนม

308 นางสาวสุจิตรา  นิธิยานันท์ วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4144 11 ธ.ค. 51 11,870     12,210      

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองนครพนม (บรรจุ 1 ก.ค. 48)

23 มี.ค. 43 จังหวัดนครพนม

309 นายศาสดา  จันทร์ไตร วท.บ. (ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4148 8 เม.ย. 52 8,910       9,610        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองนครพนม

13 มี.ค. 49 จังหวัดนครพนม

310 นางสาวมนทิพ  วรรณทรัพย์ศิริ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4150 11 ธ.ค. 51 9,940       10,540      

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองนครพนม (บรรจุ 15 ส.ค. 50)

15 พ.ค. 44 จังหวัดนครพนม

311 นางศรัณยา  ชูรัตน์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4153 11 ก.พ. 52 9,060       9,760        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองนครพนม

27 พ.ค. 40 จังหวัดนครพนม

312 นางสาวราตรี  ภูศรี วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4158 8 เม.ย. 52 9,160       9,860        

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองนครพนม

5 เม.ย. 47 จังหวัดนครพนม

313 นางสาวกุลจิราณัฏฐ์  คงเนียม ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 4160 20 ก.ย. 53 7,100       7,300        

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านแพง

จังหวัดนครพนม

314 นายพิชัย  อาวรรณา วท.บ. (การประมง) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4161 13 พ.ค. 52 9,240       9,940        

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านแพง

25 เม.ย. 44 จังหวัดนครพนม



หน้าที่ 43 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

315 นางสาววราพร  สิริสุวรรณ วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4166 11 ธ.ค. 51 9,760       10,360      

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านแพง (บรรจุ 1 ก.พ. 51)

จังหวัดนครพนม

316 นางสาวภัทรา  สุนทรวิภาต ปวส. (บัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 4168 20 ก.ย. 53 7,100       7,300        

วิทยาลัยเทคนิคตราด สํานักงานเกษตรอําเภอนาแก

จังหวัดนครพนม

317 นายนันทชัย  ยะพลหา วท.บ. (ประมง) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4170 29 เม.ย. 53 8,330       9,090        

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สํานักงานเกษตรอําเภอนาแก

10 มี.ค. 45 จังหวัดนครพนม

318 นางสาวกนกอร  สายมณี วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4171 11 ธ.ค. 51 9,910       10,510      

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอนาแก (บรรจุ 1 ก.พ. 51)

2 มิ.ย. 43 จังหวัดนครพนม

319 นางสาววิยะดา  ขันอาสา วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4172 11 ธ.ค. 51 9,890       10,490      

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอนาแก (บรรจุ 20 พ.ค. 48)

3 เม.ย. 43 จังหวัดนครพนม

320 นายณพล  สุวรรณปักษี วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4190 11 ธ.ค. 51 9,790       10,390      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอธาตุพนม (บรรจุ 1 ก.พ. 51)

จังหวัดนครพนม

321 นางสาวจันทร์สุดา  คําปัน วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4193 29 เม.ย. 53 8,380       9,140        

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอธาตุพนม

19 มี.ค. 50 จังหวัดนครพนม

322 นายสาชล  เตรียมมหาเกษม วท.บ. (ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4205 11 ธ.ค. 51 10,740     11,240      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอท่าอุเทน (บรรจุ 1 พ.ค. 50)

5 มี.ค. 48 จังหวัดนครพนม

323 นางเชาวณีย์  ศิริสาคร วท.บ. (ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏบิัติการ 4210 22 เม.ย. 53 8,330       9,090        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอปลาปาก

13 มี.ค. 49 จังหวัดนครพนม



หน้าที่ 44 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

324 นางนัยนา  คนครอง วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4215 11 ธ.ค. 51 12,040     12,340      

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอปลาปาก (บรรจุ 1 ก.ค. 48)

24 ธ.ค. 46 จังหวัดนครพนม

325 นางสาวขวัญพร  วิเศษสา วท.บ. (ประมง) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4228 22 เม.ย. 53 8,250       9,010        

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอนาหว้า

30 ต.ค. 44 จังหวัดนครพนม

326 นายเธียรธวัช  สขุะ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7192 13 พ.ค. 52 8,960       9,660        

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอนาหว้า

จังหวัดนครพนม

327 นายกิตติชัย  โมฆะรัตน์ วท.บ. (ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4231 13 ก.ย. 53 7,940       8,700        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอนาหว้า

7 ต.ค. 49 จังหวัดนครพนม

328 นายชีวิน  ไชยศรี วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสรมิการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4235 3 ม.ย. 53 7,940       8,700        

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอโพนสวรรค์

16 มี.ค. 49 จังหวัดนครพนม

329 นายชํานาญ  โพธิ์สุข วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4238 11 ธ.ค. 51 11,940     12,240      

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สํานักงานเกษตรอําเภอโพนสวรรค์ (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

19 มี.ค. 47 จังหวัดนครพนม

330 นางนิภาวดี  นาทองคํา วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4240 8 เม.ย. 52 8,960       9,660        

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สํานักงานเกษตรอําเภอโพนสวรรค์

จังหวัดนครพนม

331 นายเกียรติกุล  โพธิ์ไหม ปวช. (พณิชยการ) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 4242 11 ธ.ค. 51 7,090       7,390        

วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี สํานักงานเกษตรอําเภอนาทม (บรรจุ 21 ส.ค. 50)

จังหวัดนครพนม

332 นายกิตติพงษ์  กาจู วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4249 13 พ.ค. 52 9,010       9,710        

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอวังยาง

31 พ.ค. 48 จังหวัดนครพนม
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บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

333 นางสาวภารณี  กฤษฏาเรืองศรี วท.บ. (ส่งเสริมการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4285 11 ธ.ค. 51 12,890     13,090      

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองนครราชสีมา (บรรจุ 20 พ.ค. 48)

จังหวัดนครราชสีมา

334 นางสาวอรุณี  นิคงรัมย์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4324 11 ธ.ค. 51 12,080     12,380      

สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเกษตรอําเภอชุมพวง (บรรจุ 20 พ.ค. 48)

จังหวัดนครราชสีมา

335 นางสาวสุพัตรา จิตรณรงค์ ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 4328 20 ก.ย. 53 7,100       7,300        

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองห้วยแถลง

จังหวัดนครราชสีมา

336 นางสาวสุพัตรา  เนื้อไม้หอม วท.บ. (สัตวศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4329 11 ธ.ค. 51 10,210     10,810      

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอห้วยแถลง (บรรจุ 15 ส.ค. 50)

จังหวัดนครราชสีมา

337 นางสาวฤทัยรัตน์  สงฆ์สระน้อย วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4331 11 ธ.ค. 51 9,770       10,370      

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอห้วยแถลง (บรรจุ 1 ก.พ. 51)

จังหวัดนครราชสีมา

338 นายนิติ  จันขุน สส.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4334 11 ธ.ค. 51 11,840     12,210      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอห้วยแถลง (บรรจุ 20 พ.ค. 48)

จังหวัดนครราชสีมา

339 นางวงเดือน  เจริญสุข วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4337 13 พ.ค. 52 8,990       9,690        

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอห้วยแถลง

8 เม.ย. 48 จังหวัดนครราชสีมา

340 นายปิยะ  ยศอนันต์สาธิดา วท.บ. (ประมง) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4353 22 เม.ย. 53 8,410       9,170        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอครบุรี

จังหวัดนครราชสีมา

341 นางสาววันวิสาข์  สุภาพ วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4355 11 ก.พ. 52 9,140       9,840        

มหาวิทยาลัยสุรนารี สํานักงานเกษตรอําเภอครบุรี

จังหวัดนครราชสีมา
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342 นางสาวเพ็ญภัค  เสาวภาคย์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4357 13 ก.ย. 53 7,940       8,700        

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอครบุรี

จังหวัดนครราชสีมา

343 นายธิติพัทธ์  ชัญถาวร วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4378 11 ธ.ค. 51 12,430     12,730      

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอโนนไทย (บรรจุ 20 พ.ค. 48)

จังหวัดนครราชสีมา

344 นางมธุรดา  ภักดี กษ.บ. (ส่งเสริมการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4381 11 ธ.ค. 51 9,860       10,460      

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สํานักงานเกษตรอําเภอโนนไทย (บรรจุ 20 พ.ค. 48)

จังหวัดนครราชสีมา

345 นายชัชวาลย์  แสงจันทร์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4396 29 เม.ย. 53 8,330       9,090        

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอปักธงชัย

จังหวัดนครราชสีมา

346 นางสาวนันธนา  กลึงสูงเนิน วท.บ. (วนศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4401 13 พ.ค. 52 8,820       9,520        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอปักธงชัย

จังหวัดนครราชสีมา

347 นายโกสินทร์  แสงสวงค์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4416 13 พ.ค. 52 9,140       9,840        

สถาบันราชภัฏวไลอลงกรณ์ สํานักงานเกษตรอําเภอเสิงสาง

จังหวัดนครราชสีมา

348 นายจารพัฒน์  ไตรพัฒนจันทร์ คอ.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร - การผลิตสัตว์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบตัิการ 4417 11 ก.พ. 52 9,140       9,840        

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า สํานักงานเกษตรอําเภอเสิงสาง

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง จังหวัดนครราชสีมา

349 นางสาวนันทยา  ลัดกลาง วท.ม. (ธุรกิจการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4422 11 ธ.ค. 51 12,220     14,020      

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอหนองบุนมาก (บรรจุ 1 ก.ค. 48)

จังหวัดนครราชสีมา

350 ว่าที่ ร.ท. สกุลไชย  ขําประถม วท.ม. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4427 11 ธ.ค. 51 12,940     14,540      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอหนองบุนมาก (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

จังหวัดนครราชสีมา
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บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

351 นายฤทธิชัย  แสงสม ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 4430 12 มี.ค. 52 7,890       8,090        

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม สํานักงานเกษตรอําเภอวังน้ําเขียว

จังหวัดนครราชสีมา

352 นายวโรดม  ไชยจรัส วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4398 11 ธ.ค. 51 11,630     12,030      

สถาบันราชภัฏนครราชสีมา สํานักงานเกษตรอําเภอวังน้ําเขียว (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

จังหวัดนครราชสีมา

353 นายอภิชาติ  จําเริญพัฒน์ วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4413 11 ธ.ค. 51 11,330     11,730      

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า สํานักงานเกษตรอําเภอเสิงสาง (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง จังหวัดนครราชสีมา

354 นายอาคม  บุญวิเศษ วท.บ. (พืชสวน) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4433 11 ธ.ค. 51 11,920     12,220      

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอวังน้ําเขียว (บรรจุ 15 ต.ค. 47)

จังหวัดนครราชสีมา

355 นางนันทพร  บุดดาหวัง วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4437 29 เม.ย. 53 8,330       9,090        

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สํานักงานเกษตรอําเภอวังน้ําเขียว

วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดนครราชสีมา

356 นางพีรยา  บกหมื่นไวย วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4450 11 ธ.ค. 51 10,410     10,910      

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอพระทองคํา (บรรจุ 15 ม.ค. 50)

จังหวัดนครราชสีมา

357 นายเอกชัย  บรรจโรจน์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4451 11 ธ.ค. 51 10,060     10,660      

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอพระทองคํา (บรรจุ 1 พ.ค. 50)

จังหวัดนครราชสีมา

358 นางสาวขนิษฐา  ศรีไกรเพ็ชร วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4462 11 ก.พ. 52 9,220       9,920        

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สํานักงานเกษตรอําเภอบัวใหญ่

จังหวัดนครราชสีมา

359 นายอภินันท์  โนนทอง วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4468 13 พ.ค. 52 9,300       10,000      

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สํานักงานเกษตรอําเภอคง

จังหวัดนครราชสีมา



หน้าที่ 48 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

360 นางสาวแก้วมณี  กองคําฟู วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4475 8 เม.ย. 52 9,010       9,710        

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สํานักงานเกษตรอําเภอคง

จังหวัดนครราชสีมา

361 นายดนัย  ตรวจงูเหลือม วท.บ. (ประมง) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4496 11 ธ.ค. 51 9,940       10,540      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอประทาย (บรรจุ 15 ส.ค. 50)

จังหวัดนครราชสีมา

362 นายวัชระ  ทองสุขนอก วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4505 11 ธ.ค. 51 10,340     10,840      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านเหลื่อม (บรรจุ 1 พ.ค. 50)

จังหวัดนครราชสีมา

363 นางสาวเพ็ญนภา  คามวุฒิ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4506 13 ก.ย. 53 7,940       8,700        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านเหลื่อม

จังหวัดนครราชสีมา

364 นางสาววิยะดา  ศรีบุญเรือง วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4511 11 ธ.ค. 51 9,860       10,460      

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สํานักงานเกษตรอําเภอแก้งสนามนาง (บรรจุ 15 ส.ค. 50)

จังหวัดนครราชสีมา

365 นางสาวอโนทัย  หินสูงเนิน วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4520 11 ธ.ค. 51 11,920     12,220      

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า สํานักงานเกษตรอําเภอโนนแดง (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง จังหวัดนครราชสีมา

366 นางอรณัส  การสรรพ์ กษ.ม. (ส่งเสริมการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4536 11 ธ.ค. 51 12,070     13,910      

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สํานักงานเกษตรอําเภอสีคิ้ว (บรรจุ 1 พ.ย. 47)

จังหวัดนครราชสีมา

367 นายประทีป  ทองจันทร์ กษ.บ. (ส่งเสริมการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4547 11 ก.พ. 52 9,140       9,840        

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สํานักงานเกษตรอําเภอด่านขุนทด

จังหวัดนครราชสีมา

368 นางเดือนเพ็ญ  คําพวง วท.ม. (ส่งเสริมการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7270 11 ก.พ. 52 10,410     12,610      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอปากช่อง

27 มิ.ย. 51 จังหวัดนครราชสีมา



หน้าที่ 49 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

369 นายวุฒิชัย  จิตรีการ วท.บ. (สัตวศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4572 13 ก.ย. 53 7,940       8,700        

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สํานักงานเกษตรอําเภอปากช่อง

จังหวัดนครราชสีมา

370 นางชัญญา  เนตรสว่าง วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4579 11 ธ.ค. 51 11,840     12,210      

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า สํานักงานเกษตรอําเภอสูงเนิน (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง จังหวัดนครราชสีมา

371 นายเชิดชัยชนะ  ยุทธกล้า วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4589 13 พ.ค. 52 8,910       9,610        

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอเทพารักษ์

จังหวัดนครราชสีมา

372 นายณัฐนาท  สันทัดพร้อม วท.ม. (ส่งเสริมการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4590 13 พ.ค. 52 10,240     12,510      

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอเทพารักษ์

8 มิ.ย. 49 จังหวัดนครราชสีมา

373 นายชัชวาล  รัตนสุภา วท.บ. (เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4591 8 เม.ย. 52 8,910       9,610        

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอเทพารักษ์

จังหวัดนครราชสีมา



หน้าที่ 50 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

374 นางสาวกัณณิดา  บุญยิ่ง วท.บ. (การบริหารธุรกิจเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4603 30 เม.ย. 53 8,420       9,180        

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

สํานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช

375 นางสาวจุฑาทิพย์   ทรงโสภา วท.บ. (ประมง) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4630 13 พ.ค. 52 8,810       9,510        

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอเมือง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

376 นางสาวสุภาพร  จรา วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4658 13 พ.ค. 52 9,060       9,760        

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอสิชล

จังหวัดนครศรีธรรมราช

377 นางสาวเสาวณีย์  ขาวเสน วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4661 29 เม.ย. 53 8,420       9,180        

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอสิชล

จังหวัดนครศรีธรรมราช

378 นางสาวสุพัตรา  ศรีมุกข์ วท.บ. (เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืข) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4679 11 ธ.ค. 51 10,250     10,810      

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า สํานักงานเกษตรอําเภอพิปูน (บรรจุ 15 ต.ค. 50)

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

379 นางสาวสุทิพย์  นาคเทวัญ วท.บ. (เกษตรศาสตร์ - พืชไร่นา) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4694 11 ธ.ค. 51 12,650     12,910      

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลนครศรีธรรมราช สํานักงานเกษตรอําเภอเฉลิมพระเกียรติ (บรรจุ 15 ต.ค. 47)

จังหวัดนครศรีธรรมราช

380 นางสาวขวัญชนก  บุปผากิจ วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4711 11 ธ.ค. 51 11,780     12,180      

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอปากพนัง (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

จังหวัดนครศรีธรรมราช

381 นางสาวสมใจ  พันธุ์ทิพย์แพทย์ วท.บ. (สัตวศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4772 11 ธ.ค. 51 11,810     12,210      

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอฉวาง (บรรจุ 1 ก.ค. 48)

จังหวัดนครศรีธรรมราช

382 นางสาวจันทนา  จันทร์แก้ว วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4811 11 ธ.ค. 51 12,110     12,410      

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า สํานักงานเกษตรอําเภอช้างกลาง (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง จังหวัดนครศรีธรรมราช



หน้าที่ 51 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

383 นางอําไพ  เชื้อเมืองพาน ปวช. (พาณิชยการ) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 4818 11 ธ.ค. 51 7,080       7,390        

สถาบันราชภัฏลําปาง ฝ่ายบริหารทั่วไป (บรรจุ 21 ส.ค. 50)

สํานักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์

384 นายจักรพันธ์  เส็งเล็ก วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4852 11 ธ.ค. 51 12,290     12,590      

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอบรรพตพิสัย (บรรจุ 20 พ.ค. 48)

จังหวัดนครสวรรค์

385 นายกฤษดา  ดาวัลย์ วท.ม.(เทคโนโลยีอาหาร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4868 11 ธ.ค.51 11,320     13,410

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอชุมแสง (บรรจุ 15 ม.ค.50)

11 พ.ย.41 จังหวัดนครสวรรค์

386 นายณัฐพร  สิทธิวัฒน์ วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4875 11 ธ.ค. 51 11,970     12,270      

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอชุมแสง (บรรจุ 1 ก.ค. 48)

19 มิ.ย. 44 จังหวัดนครสวรรค์

387 นางสาวจรัล  เข็มพล วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4894 13 ก.ย. 53 7,940       8,700        

มหาวิทยาลัยนเรศวร สํานักงานเกษตรอําเภอลาดยาว

จังหวัดนครสวรรค์

388 นางสุวรรณี  จันทร์นาค ปวช. (บัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 4898 11 ธ.ค. 51 8,430       8,580        

วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก สํานักงานเกษตรอําเภอหนองบัว (บรรจุ 21 ส.ค. 50)

จังหวัดนครสวรรค์

389 นายอภิศักดิ์  พรไตรรัตน์ กษ.บ. (การจัดการการผลิตพืช) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4901 13 พ.ค. 52 8,960       9,660        

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สํานักงานเกษตรอําเภอหนองบัว

จังหวัดนครสวรรค์

390 นางเยาวดี  จันทร์สง่า วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4908 13 พ.ค. 52 9,020       9,720        

สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก สํานักงานเกษตรอําเภอหนองบัว

จังหวัดนครสวรรค์

391 นายจินิโรจน์  พวงสมบัติ วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9750 13 พ.ค. 52 9,040       9,740        

มหาวิทยาลัยนเรศวร สํานักงานเกษตรอําเภอไพศาลี

จังหวัดนครสวรรค์



หน้าที่ 52 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

392 นางสาวมานิตา  จันทร์เศรษฐี วท.ม.(เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4924 11 ก.พ.52 10,690     12,890

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอพยุหะคีรี

2 พ.ค.51 จังหวัดนครสวรรค์

393 นางสาวชมพู่  บุญรอดกลับ วท.ม. (วนศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4986 1 ก.ย. 52 10,150     12,450      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอแม่เปิน

28 มิ.ย. 50 จังหวัดนครสวรรค์

394 นางอรทัย  จิโรจนนุกูล วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4841 29 เม.ย. 53 8,380       9,140        

สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี สํานักงานเกษตรอําเภอแม่เปิน

จังหวัดนครสวรรค์

395 นางณัฐนันทภัทร  ศรชัย สส.บ. (ส่งเสริมการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4990 13 พ.ค. 52 8,990       9,690        

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สํานักงานเกษตรอําเภอชุมตาบง

จังหวัดนครสวรรค์



หน้าที่ 53 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

396 นางสาววรพัชร์  ศิริกุล ปวส. (บัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 4995 20 ก.ย. 53 7,100       7,300        

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ฝ่ายบริหารทั่วไป

๗ มี.ค. ๔๕ สํานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี

397 นางสาวพิชญาภัค  จันทร์นิยมาธรณ์ วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5041 11 ธ.ค. 51 11,780     12,180      

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

๑๓ มิ.ย. ๔๕ สํานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี

398 นายพงศกร   ชุมเปีย วท.บ. (ประมง) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5013 22 เม.ย. 53 8,410       9,170        

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองนนทบุรี

๗ มี.ค. ๔๗ จังหวัดนนทบุรี

399 นางสาวสุทัศวลี  เครือวัลย์ วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5019 30 เม.ย. 53 8,410       9,170        

สถาบันราชภัฎนครปฐม สํานักงานเกษตรอําเภอบางบัวทอง

๑๒ มี.ค. ๔๙ จังหวัดนนทบุรี

400 นางสาวทิชากร  บุเกตุ วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5020 11 ธ.ค. 51 12,170     12,470      

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอบางบัวทอง (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

๑๕ มี.ค. ๔๐ จังหวัดนนทบุรี

401 นางสาวจิณห์จุฑา  บุญมี ปวส. (บัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 5038 23 มี.ค. 52 8,030       8,230        

ราชบุรีบริหารธุรกจิ สํานักงานเกษตรอําเภอปากเกร็ด

๒๗ มี.ค. ๔๔ จังหวัดนนทบุรี

402 นางสาวอาจารี  สิขัณฑกสมิต วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5043 8 เม.ย. 52 9,020       9,720        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอปากเกร็ด

๑๑ มี.ค. ๔๙ จังหวัดนนทบุรี



หน้าที่ 54 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

403 นางประภาพร  ศรีสุวรรณ อนุปริญญา (บริหารธุรกิจ) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 5057 26 พ.ค. 52 7,160       7,360        

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ฝ่ายบริหารทั่วไป

17 ต.ค. 48 สํานักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส

404 นางสาวศุภลักษณ์ มณีแสง วท.ม. (โรคพืชวิทยา) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5065 13 พ.ค. 52 10,120     12,420      

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

27 พ.ค. 51 สํานักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส

405 นางสาวจารุดา  ขุนสินทร์ ศศ.ม. (การจัดการธุรกิจเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 5072 29 ธ.ค. 52 13,650     15,010      

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

24 พ.ค. 52 สํานักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส

406 นางสาวงามเพ็ญ  ลอยเมฆ ศศ.ม. (การจัดการธุรกิจเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 5074 29 ธ.ค. 52 13,650     15,010      

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

24 พ.ค. 52 สํานักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส

407 นางสาวอซัมาวาตี ศิริเมธากุล ปวส. (การตลาด) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 5076 11 ธ.ค. 51 8,370       8,570        

วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองนราธิวาส (บรรจุ 1 ต.ค. 50)

๑๑ มี.ค. ๔๕ จังหวัดนราธิวาส

408 นางสาวปาจรีย์  โคตรบัญชา วท.บ. (เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5077 11 ธ.ค. 51 10,500     11,000      

ทะเลและชายฝั่ง) สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองนราธิวาส (บรรจุ 15 มิ.ย. 50)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนราธิวาส

409 นางซูไรด้า  สือนิ ศศ.ม. (การจัดการธุรกิจเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 5081 27 ก.ค. 53 13,060     14,660      

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองนราธิวาส

16 พ.ค. 52 จังหวัดนราธิวาส

410 นางสาวมนณกร  จุติมา วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5084 1 ก.ค. 53 7,940       8,700        

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองนราธิวาส

๗ มี.ค. ๔๘ จังหวัดนราธิวาส

411 นายสุรัตน์  แสงจันทร์ วท.บ. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5087 11 ธ.ค. 51 9,500       10,110      

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สํานักงานเกษตรอําเภอบาเจาะ (บรรจุ 2 มิ.ย. 51)

๖ มี.ค. ๔๘ จังหวัดนราธิวาส



หน้าที่ 55 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

412 นางซัลวา  หะยีเจะหลง วท.บ. (เทคโนโลยีการประมง) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5092 11 ธ.ค. 51 10,030     10,630      

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอบาเจาะ (บรรจุ 1 ก.พ. 51)

๘ มิ.ย. ๔๗ จังหวัดนราธิวาส

413 นางสาวสุดาวรรณ  สมัตถนาค วท.บ. (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5096 11 ธ.ค. 51 9,120       9,820        

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา สํานักงานเกษตรอําเภอระแงะ (บรรจุ 15 ก.ค. 51)

๒๔ ก.พ. ๕๐ จังหวัดนราธิวาส

414 นางสาวอัจจิมา เสนานิวาส ปวส. (การบัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 5103 11 ธ.ค. 51 8,380       8,580        

โรงเรียนหาดใหญ่อํานวยวิทย์บริหารธุรกิจ สํานักงานเกษตรอําเภอรือเสาะ (บรรจุ 1 พ.ย. 49)

31 มี.ค. 44 จังหวัดนราธิวาส

415 นายประจักษ์  เทพคุณ วท.บ. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5106 11 ธ.ค. 51 10,280     10,810      

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สํานักงานเกษตรอําเภอรือเสาะ (บรรจุ 15 มิ.ย. 50)

จังหวัดนราธิวาส

416 นายวีรพันธุ์  นิลวัตร วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 5107 9 พ.ค. 53 13,150     14,710      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอรือเสาะ (บรรจุ 15 มิ.ย. 50)

28 มิ.ย. 50 จังหวัดนราธิวาส

417 นายวิเชียร  หญ้าปรัง วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 1782 11 ธ.ค. 51 9,100       9,800        

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอรือเสาะ (บรรจุ 15 ก.ค. 51)

๓๑ มี.ค. ๓๘ จังหวัดนราธิวาส

418 นายอัครวุฒิ  ย่อมดอน วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5112 1 ก.ค. 53 7,940       8,700        

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สํานักงานเกษตรอําเภอสุไหงโก-ลก

๑๗ มี.ค. ๔๓ จังหวัดนราธิวาส

419 นางสาวณัฐินี คงสุข ปวส. (บริหารธุรกิจ) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 5117 11 ธ.ค. 51 7,990       8,190        

วิทยาลัยเทคนิคยะลา สํานักงานเกษตรอําเภอสุไหงปาดี (บรรจุ 1 พ.ย. 49)

18 มี.ค. 41 จังหวัดนราธิวาส

420 นางเด่นดารี  ซุ่นสกุล วท.บ. (สัตวศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5119 1 ก.ค. 53 7,940       8,700        

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สํานักงานเกษตรอําเภอสุไหงปาดี

๑๐ มี.ค. ๔๕ จังหวัดนราธิวาส



หน้าที่ 56 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

421 นางสาวนวรัตน์  ลีนิน วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5120 11 ธ.ค. 51 9,530       10,130      

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอสุไหงปาดี (บรรจุ 15 ก.ค. 51)

๒๓ มี.ค. ๔๙ จังหวัดนราธิวาส

422 นายสมลักษณ์  วงษ์ตานี วท.บ. (การจัดการศัตรูพืช) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5121 11 ธ.ค. 51 9,700       10,300      

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอสุไหงปาดี (บรรจุ 1 ส.ค. 48)

จังหวัดนราธิวาส

423 นางจิรพรรณ  ลําพรหมสุข วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5142 11 ธ.ค. 51 9,360       10,060      

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สํานักงานเกษตรอําเภอสุไหงปาดี (บรรจุ 15 ก.ค. 51)

๑๐ มี.ค. ๔๕ จังหวัดนราธิวาส

424 นางสาวกิตติวรรณ  ทวิสุวรรณ วท.บ. (วาริชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5123 11 ธ.ค. 51 10,530     11,030      

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอสุไหงปาดี (บรรจุ 15 มิ.ย. 50)

๒๙ มี.ค. ๔๙ จังหวัดนราธิวาส

425 นางปาลิน นวลศรีทอง ปวส. (บริหารธุรกิจ) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 5125 11 ธ.ค. 51 8,190       8,390        

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สํานักงานเกษตรอําเภอตากใบ (บรรจุ 1 พ.ย. 49)

20 มี.ค. 39 จังหวัดนราธิวาส

426 นางณิชาภัทร  ดุลยกุล วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฎิบัติการ 5126 13 พ.ค. 52 8,690       9,410        

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอตากใบ

๒๙ มี.ค. ๔๙ จังหวัดนราธิวาส

427 ว่าที่ ร.ต.ธุวพล ไทยบุรี ศศ.ม. (การจัดการธุรกิจเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5129 11 ก.พ. 52 10,500     12,700      

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอตากใบ

24 พ.ค. 52 จังหวัดนราธิวาส

428 นางโซเฟีย  เพ็งเทพ ปวส. (เลขานุการ) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 5133 11 ธ.ค. 51 8,300       8,500        

วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส สํานักงานเกษตรอําเภอแว้ง (บรรจุ 1 พ.ย. 49)

24 มี.ค. 40 จังหวัดนราธิวาส

429 นายซูไฮดี  บาซอ วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5134 12 ก.พ. 52 8,930       9,630        

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอแว้ง

๓ มี.ค. ๕๐ จังหวัดนราธิวาส



หน้าที่ 57 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

430 นายหมัดซากี  บินยูโซ๊ะ วท.บ. (เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5138 11 ธ.ค. 51 10,280     10,810      

และชายฝั่ง) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สํานักงานเกษตรอําเภอแว้ง (บรรจุ 15 มิ.ย. 50)

๑๕ เม.ย. ๔๕ จังหวัดนราธิวาส

431 นางสาวเครือมาส ดิษโร ปวส. (การตลาด) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 5140 11 ธ.ค. 51 8,300       8,500        

วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส สํานักงานเกษตรอําเภอยี่งอ (บรรจุ 3 ก.ย. 50)

26 มี.ค. 42 จังหวัดนราธิวาส

432 นางสาวนฏพร  ทองบุญชู ปวส. (บัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 5147 20 ก.ย. 53 7,100       7,300        

โรงเรียนนครพาณิชยการ สํานักงานเกษตรอําเภอศรีสาคร

๓๑ มี.ค. ๓๘ จังหวัดนราธิวาส

433 นางสาวชวนคนึง  วรัจฉรียกุล วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5148 11 ธ.ค. 51 9,850       10,450      

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอศรีสาคร (บรรจุ 3 ก.ย. 50)

๒๑ มิ.ย. ๔๙ จังหวัดนราธิวาส

434 นายพงษ์ศักดิ์  แดงปง คอ.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5152 11 ธ.ค. 51 9,660       10,260      

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส สํานักงานเกษตรอําเภอศรีสาคร (บรรจุ 15 มิ.ย. 50)

จังหวัดนราธิวาส

435 นางสาวจิรนันท์  เดิมหมวก ปวส. (เลขานุการ) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 5154 11 ธ.ค. 51 8,300       8,500        

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สํานักงานเกษตรอําเภอสุคิริน (บรรจุ 1 พ.ย. 49)

24 มี.ค. 42 จังหวัดนราธิวาส

436 นาบอับดะห์  มามะ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5156 11 ธ.ค. 51 10,010     10,610      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอสุคิริน (บรรจุ 15 มิ.ย. 50)

จังหวัดนราธิวาส

437 นางรอบีอะห์  บือราเฮง วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5158 11 ธ.ค. 51 9,100       9,800        

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอสุคิริน (บรรจุ 2 มิ.ย. 51)

๔ เม.ย. ๔๘ จังหวัดนราธิวาส

438 นายอาซาเห็ต  เจะอูมา วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5159 11 ธ.ค. 51 9,500       10,110      

สถาบันราชภัฏยะลา สํานักงานเกษตรอําเภอสุคิริน (บรรจุ 2 มิ.ย. 51)

๒๗ มี.ค. ๔๕ จังหวัดนราธิวาส



หน้าที่ 58 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

439 นายอัมรัน  โซะและเยาะ วท.บ. (วาริชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5163 11 ธ.ค. 52 9,580       10,180      

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอจะแนะ (บรรจุ 1 ก.พ. 51)

๒๔ เม.ย. ๔๖ จังหวัดนราธิวาส

440 นายอัครเดช  ศิริไพรวัน วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5164 11 ธ.ค. 51 10,030     10,630      

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สํานักงานเกษตรอําเภอจะแนะ (บรรจุ 1 ก.พ. 51)

๓๑ มี.ค. ๔๘ จังหวัดนราธิวาส

441 นางรุสลีนา  เนื้ออ่อน ปวส. (บัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 5167 11 ธ.ค. 51 8,310       8,510        

วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส สํานักงานเกษตรอําเภอเจาะไอร้อง (บรรจุ 1 พ.ย. 49)

๒๓ มี.ค. ๔๓ จังหวัดนราธิวาส

442 นางสาวฐิตินันท์  เนื้อน้อย วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5169 11 ธ.ค. 51 10,500     11,000      

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอเจาะไอร้อง (บรรจุ 15 มิ.ย. 50)

๘ มี.ค. ๔๗ จังหวัดนราธิวาส



หน้าที่ 59 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

443 นายจักรพันธ์  อินไสย วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5195 11 ธ.ค. 51 11,980     12,280      

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (บรรจุ 1 ก.ค. 48)

๑๖ พ.ค. ๔๕ สํานักงานเกษตรจังหวัดน่าน

444 นางปรีดารัตน์  จันทรบูรณ์ ทษ.บ. (พืชสวนประดับ) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5212 11 ธ.ค. 51 12,310     12,610      

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองน่าน (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

๒๐ เม.ย. ๓๑ จังหวัดน่าน

445 นางศุภาพร  ต่อสกุล วท.บ. (วนศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5227 30 เม.ย. 53 8,310       9,070        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอปัว

จังหวัดน่าน

446 นางสาวภก  วุฒิสวัสดิ์ ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5242 11 ธ.ค. 51 11,640     12,040      

มหาวิทยาลัยรามคําแหง สํานักงานเกษตรอําเภอเวียงสา (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

๑ มิ.ย. ๔๖ จังหวัดน่าน

447 นางเกษร  อักษรรัตน์ วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5268 22 เม.ย. 53 8,280       9,040        

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอทุ่งช้าง

๑๓ มิ.ย. ๔๐ จังหวัดน่าน

448 นายเรวัต  พรมสาส์น วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5274 11 ธ.ค. 51 12,360     12,660      

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอเชยีงกลาง (บรรจุ 1 ก.ค. 48)

25 เม.ษ. 43 จังหวัดน่าน

449 นางสาวน้ําทิพย์  สิทธิ วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5283 11 ธ.ค. 51 12,050     12,350      

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอแม่จริม (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

๓ มี.ค. ๔๗ จังหวัดน่าน

450 นางสาวอลิสา  สะหะหิรัญ วท.ม.(ส่งเสริมการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5286 11 ก.พ. 52 10,680     12,880      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านหลวง

27 เม.ย.50 จังหวัดน่าน

451 นางสาวเฉลิมพร  ลําน้อย วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5289 11 ก.พ. 52 9,030       9,730        

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านหลวง

๑ มี.ค. ๔๗ จังหวัดน่าน



หน้าที่ 60 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

452 นายแดนชัย  แก้วต๊ะ วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8336 11 ธ.ค. 51 10,030     10,630      

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สํานักงานเกษตรอําเภอนาหมื่น (บรรจุ 15 ส.ค. 50)

๑๐ ต.ค. ๓๙ จังหวัดน่าน

453 นางสาววนิดา  จินะโกฎิ วท.บ. (วนศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5294 30 เม.ย. 53 8,280       9,040        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอนาหมื่น

๕ มี.ค. ๔๘ จังหวัดน่าน

454 นางวารีรัตน์  สุปินะ ปวส. (บัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 5297 20 ก.ย. 53 7,100       7,300        

วิทยาลัยเทคนิคน่าน สํานักงานเกษตรอําเภอสันติสุข

๒๐ มี.ค. ๔๔ จังหวัดน่าน

455 นางสาวมัทนา  อาสาหม้อ ปวส. (บัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 5303 11 ธ.ค. 51 8,200       8,400        

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ สํานักงานเกษตรอําเภอบ่อเกลือ (บรรจุ 1 พ.ย. 50)

13 มี.ค. 49 จังหวัดน่าน

456 นางสาวกชพรรณ  แก้วปัญญา วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5307 13 พ.ค. 52 8,990       9,690        

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอบ่อเกลือ

๑๕ มี.ค. ๔๒ จังหวัดน่าน

457 นางสาวชนม์นิภา  เปราะนาค วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5281 30 เม.ย. 53 8,280       9,040        

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอบ่อเกลือ

๑๗ พ.ค. ๔๗ จังหวัดน่าน

458 นางสาวดารารัตน์  สายวงศ์ ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 5309 20 ก.ย. 53 7,100       7,300        

โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเปรมฤทัย สํานักงานเกษตรอําเภอสองแคว

๑๗ มี.ค. ๔๕ จังหวัดน่าน

459 นายสันติ  มณีอ่อน วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5310 11 ธ.ค. 51 12,720     12,920      

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอสองแคว (บรรจุ 15 ต.ค. 47)

๑๑ มี.ค. ๓๘ จังหวัดน่าน

460 นางสาวฐิติชญาน์  กุออ ปวส. (บัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 5315 11 ธ.ค. 51 7,830       8,030        

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สํานักงานเกษตรอําเภอเฉลิมพระเกียรติ (บรรจุ 21 ส.ค. 50)

15 มี.ค. 50 จังหวัดน่าน



หน้าที่ 61 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

461 นางสาวรมณา สัมฤทธิ์ วท.ม. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5316 13 พ.ค. 52 10,140     12,440      

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอเฉลิมพระเกียรติ

16 พ.ค. 48 จังหวัดน่าน

462 นายชยุต ไชยมะโน วท.ม. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5317 13 พ.ค. 52 10,110     12,410      

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอเฉลิมพระเกียรติ

26 พ.ค. 48 จังหวัดน่าน

463 นายยุทธการณ์  ไทยลา วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5318 13 พ.ค. 52 8,840       9,540        

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอเฉลิมพระเกียรติ

๕ ต.ค. ๔๑ จังหวัดน่าน



หน้าที่ 62 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

464 นางนงนภัส  โครงพิมาย วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5344 30 เม.ย. 53 8,350       9,110        

มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

สํานักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์

465 นางสาวชนกนาถ  น้อยคําภา วท.บ. (เคมีการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5346 11 ธ.ค. 51 11,180     11,580      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (บรรจุ 1 มี.ค. 49)

สํานักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์

466 นางวนิดา  สายรัตน์ วท.บ. (พืชสวน) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5349 11 ธ.ค. 51 11,260     11,660      

สถาบันเทคโนโลยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองบุรีรัมย์ (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

๑๐ เม.ย. ๔๕ จังหวัดบุรีรัมย์

467 นางสาวพรสวรรค์  นิลสนธิ วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5353 13 พ.ค. 52 8,890       9,590        

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองบุรีรัมย์

๘ มี.ค. ๔๕ จังหวัดบุรีรัมย์

468 นางสาวสุกัญญา  เปลี่ยนราศรี วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5366 13 พ.ค. 52 8,920       9,620        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านกรวด

จังหวัดบุรีรัมย์

469 นายเฉลิมพล  กุประดิษฐ์ วท.ม.(พืชสวน) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5376 11 ธ.ค.51 11,750     13,650

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอกระสัง (บรรจุ 1 ก.พ.51)

26 พ.ค.49 จังหวัดบุรีรัมย์

470 นายศุภชัย  หมื่นหนู วท.บ. (เคมีการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5381 13 พ.ค. 52 9,100       9,800        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอกระสัง

๑๕ พ.ค. ๕๐ จังหวัดบุรีรัมย์

471 นางสาวศิรินันท์  กุลจําเริญ ปวส. (คอมพิวเตอร์) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 5383 20 ก.ย. 53 7,100       7,300        

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ สํานักงานเกษตรอําเภอละหานทราย

๘ มี.ค. ๕๐ จังหวัดบุรีรัมย์

472 นางสาวโชตมณี  มียอด วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5384 29 เม.ย. 53 8,330       9,090        

มหาวิทยาลัยนเรศวร สํานักงานเกษตรอําเภอละหานทราย

๓ มี.ค. ๔๖ จังหวัดบุรีรัมย์



หน้าที่ 63 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

473 นางสาวพิมพ์จิต  ชาญประโคน วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5385 11 ธ.ค. 51 10,450     10,950      

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สํานักงานเกษตรอําเภอละหานทราย (บรรจุ 1 พ.ค. 50)

๘ พ.ค. ๔๓ จังหวัดบุรีรัมย์

474 นางสาวนภา  มมประโคน วท.บ. (สัตวศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5389 30 เม.ย. 53 8,330       9,090        

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สํานักงานเกษตรอําเภอละหานทราย

๑๑ มี.ค. ๔๔ จงัหวัดบุรีรัมย์

475 นางสาวจรัญญา  เพียซ้าย วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5394 11 ธ.ค. 51 11,910     12,210      

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สํานักงานเกษตรอําเภอลําปลายมาศ (บรรจุ 1 ก.ค. 48)

๔ เม.ย. ๔๓ จังหวัดบุรีรัมย์

476 นายสะวิก  เงินโคกกรวด กษ.บ. (ส่งเสริมการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5399 29 เม.ย. 53 8,350       9,110        

มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช สํานักงานเกษตรอําเภอลําปลายมาศ

๑๐ ก.พ. ๔๖ จังหวัดบุรีรัมย์

477 นายบัณฑิต  เกิดมงคล วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5400 8 เม.ย. 52 8,980       9,680        

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สํานักงานเกษตรอําเภอลําปลายมาศ

๒๒ พ.ย. ๔๓ จังหวัดบุรีรัมย์

478 นายวัลลภ  โพธิ์สังข์ วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5402 8 เม.ย. 52 10,200     12,500      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอลําปลายมาศ

จังหวัดบุรีรัมย์

479 นางสาวปทุมวัน  เสาร์ประโคน วท.บ. (พืชสวน) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5412 11 ธ.ค. 51 10,550     11,050      

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอนางรอง (บรรจุ 1 พ.ค. 50)

๒๑ เม.ย. ๔๓ จังหวัดบุรีรัมย์

480 นายปฐมพงษ์  โนนไธสง ค.บ. (เกษตรกรรม) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5416 11 ธ.ค. 51 10,270     10,810      

สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ สํานักงานเกษตรอําเภอพุทไธสง (บรรจุ 15 ส.ค. 50)

๒๐ มี.ค. ๔๔ จังหวัดบุรีรัมย์

481 นายวชิระ  ฤทธิ์สยาม วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5418 11 ธ.ค. 51 10,220     10,810      

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอพุทไธสง (บรรจุ 1 พ.ย. 51)

๒๑ พ.ค. ๔๖ จังหวัดบุรีรัมย์



หน้าที่ 64 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

482 นางอัญชนะ  เกงขุนทด สส.บ. (ส่งเสริมการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5425 11 ธ.ค. 51 11,350     11,750      

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สํานักงานเกษตรอําเภอสตึก (บรรจุ 1 ก.ค. 48)

๔ ส.ค. ๔๐ จังหวัดบุรีรัมย์

483 นางสาวสินีนารถ   กีรติพงศ์พิศาล วท.บ. (สัตวศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5427 11 ธ.ค. 51 10,430     10,930      

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอสตึก (บรรจุ 15 ม.ค. 50)

๑๕ มี.ค. ๔๒ จังหวัดบุรีรัมย์

484 นางสาวศรีสุดา  ศรีละ วท.บ. (เคมีการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5433 11 ธ.ค. 51 10,560     11,060      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอประโคนชัย (บรรจุ 1 พ.ค. 50)

๑๓ มี.ค. ๔๙ จังหวัดบุรีรัมย์

485 นายสุราษฎร์  แก้วอารี วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบตัิการ 5434 11 ธ.ค. 51 9,900       10,500      

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอประโคนชัย (บรรจุ 15 ส.ค. 50)

๒๑ พ.ค. ๔๐ จังหวัดบุรีรัมย์

486 นางสาวฉัตรแก้ว  จันทร์คง วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5450 11 ธ.ค. 51 10,030     10,630      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอคูเมือง (บรรจุ 15 ส.ค. 50)

จังหวัดบุรีรัมย์

487 นายธนาคม  พรหมเพ็ญ วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5455 13 พ.ค. 52 9,020       9,720        

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สํานักงานเกษตรอําเภอคูเมือง

๗ มี.ค. ๔๗ จังหวัดบุรีรัมย์

488 ว่าที่ ร.ต.ธีรภัทร  ศรีคงอยู่ วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5459 8 เม.ย. 52 9,000       9,700        

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สํานักงานเกษตรอําเภอหนองกี่

๙ ส.ค. ๔๘ จังหวัดบุรรีัมย์

489 นางสาวอังคณา  สุวานิช วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5467 30 เม.ย. 53 8,340       9,100        

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอปะคํา

๖ พ.ค. ๔๘ จังหวัดบุรีรัมย์

490 นางสาวจิรารัตน์  ผ่องแผ้ว วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5468 30 เม.ย. 53 8,340       9,100        

มหาวิทยาลัยศิลปากร สํานักงานเกษตรอําเภอปะคํา

๖ มี.ค. ๔๘ จังหวัดบุรีรัมย์



หน้าที่ 65 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

491 นายโกวิท  พหุนันต์ วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5471 11 ธ.ค. 51 11,970     12,270      

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สํานักงานเกษตรอําเภอปะคํา (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

๒๐ มี.ค. ๔๖ จังหวัดบุรีรัมย์

492 นางสาวเพ็ญพร  แสงแก้ว วท.ม.(โรคพืชวิทยา) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5472 11 ธ.ค.51 11,280     13,380      

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอปะคํา (บรรจุ 1 ก.พ.51)

1 มิ.ย.49 จังหวัดบุรีรัมย์

493 นางสาวอภิรดา  เทียนงูเหลือม ปวส. (เลขานุการ) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 5474 11 ธ.ค. 51 8,250       8,450        

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สํานักงานเกษตรอําเภอหนองหงส์ (บรรจุ 19 มี.ค. 50)

วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดบุรีรัมย์

18 มี.ค. 37

494 นางอรอนงค์  สูญกลาง วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5475 13 พ.ค. 52 8,990       9,690        

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอหนองกี่

จังหวัดบุรีรัมย์

495 นางสาวชนานันทน์  พ่วงเพ็ชร ปวส. (คอมพิวเตอร์) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 5482 26 ก.พ. 52 7,850       8,050        

วิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี สํานักงานเกษตรอําเภอนาโพธิ์

จังหวัดบุรีรัมย์

496 นายอํานาจ  ตนัยพุฒิ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5484 29 เม.ย. 53 8,380       9,140        

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สํานักงานเกษตรอําเภอนาโพธิ์

จังหวัดบุรีรัมย์

497 นางสาวน้ําทิพย์  ก้านลําใย วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5493 13 ก.ย. 53 7,940       8,700        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอพลับพลาชัย

จังหวัดบุรีรัมย์

498 นางกฤษณา  กุประดิษฐ์ วท.ม. (พืชสวน) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5494 11 ธ.ค. 51 11,950     13,850      

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอพลับพลาชัย (บรรจุ 1 พ.ค. 50)

จังหวัดบุรีรัมย์
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ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

499 นางสาวเดือนเพ็ญ  อินทรบุตร ปวส. (บริหารธุรกิจ) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 5497 7 ก.ย. 52 7,740       7,940        

วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ สํานักงานเกษตรอําเภอห้วยราช

16 มี.ค. 43 จังหวัดบุรีรัมย์

500 นางสาววิรัชดา  ทรงงาม วท.บ. (สัตวศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5500 11 ธ.ค. 51 11,660     12,060      

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอห้วยราช (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

จังหวัดบุรีรัมย์

501 นางสาวสุภาวดี  ภูมิมาลี วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5508 11 ธ.ค. 51 9,700       10,300      

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอโนนสุวรรณ (บรรจุ 1 ก.พ. 51)

จังหวัดบุรีรัมย์

502 นางสาวสุธารัตน์  รังสิวิวัฒน์ ปวส. (การบัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 5517 11 ธ.ค. 51 8,290       8,490        

โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ (บรรจุ 1 พ.ค. 50)

14 มี.ค. 44 จังหวัดบุรีรัมย์

503 นายสุรพล  อิงคประภากุล วท.บ. (วนศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5526 13 พ.ค. 52 9,020       9,720        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอโนนดินแดง

จังหวัดบุรีรัมย์

504 นางสาวสายฝน  ชุนเกาะ ปวส. (การบัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 5528 11 ธ.ค. 51 8,310       8,510        

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา สํานักงานเกษตรอําเภอเฉลิมพระเกียรติ (บรรจุ 1 พ.ค. 50)

28 มี.ค. 46 จังหวัดบุรีรัมย์

505 นางสาวผกามาศ  ศรีบุญเรือง วท.บ. (สัตวศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5536 29 เม.ย. 53 8,320       9,080        

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านด่าน

จังหวัดบุรีรัมย์

506 นายอดิศักดิ์  จงกลกลาง วท.บ. (ประมง) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5538 13 พ.ค. 52 8,890       9,590        

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านด่าน

จังหวัดบุรีรัมย์



หน้าที่ 67 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

507 นางสาวนิศาภัทร์  โต่นวุธ วท.บ. (วนศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5559 29 เม.ย. 53 8,360       9,120        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

๕ มี.ค. ๔๘ สํานักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี

508 นายอุดมพงษ์  ตวงประยงค์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5585 29 เม.ย. 53 8,360       9,120        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอลําลูกกา

๑๖ มิ.ย. ๕๒ จังหวัดปทุมธานี

509 นางสาวอ่อนศรี  บรรคุเนิน วท.บ. (พืชไร่) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5589 11 ธ.ค. 51 12,760     12,960      

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สํานักงานเกษตรอําเภอลาดหลุมแก้ว (บรรจุ 15 พ.ย. 47)

๒๕ เม.ย. ๓๘ จังหวัดปทุมธานี

510 นางสาววรรณวิมล  ทวีสุวรรณ วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5591 11 ธ.ค. 51 10,310     10,810      

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สํานักงานเกษตรอําเภอลาดหลุมแกว้ (บรรจุ 1 พ.ย. 50)

๒ เม.ย. ๔๕ จังหวัดปทุมธานี

511 นางจันทร์จรัส  เกียรติ์ทวีมั่นคง วท.ม. (พฤกษศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5595 13 พ.ค. 52 10,060     12,360      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอหนองเสือ

30 มิ.ย. 40 จังหวัดปทุมธานี

512 นางสาวศศิธร  โคโต วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5597 11 ธ.ค. 51 10,370     10,870      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอหนองเสือ (บรรจุ 15 ส.ค. 50)

๒๙ มี.ค. ๔๓ จังหวัดปทุมธานี

513 นางสาวจรรยา  ทุกข์จาก วท.บ. (สัตวศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5603 11 ธ.ค. 51 12,790     12,990      

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอสามโคก (บรรจุ 1 ต.ค. 47)

๑๖ ก.พ. ๔๖ จังหวัดปทุมธานี

514 นางสาวคะนึงนิจ  สร้อยสังวาลย์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5605 13 พ.ค. 52 9,080       9,780        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอสามโคก

๕ เม.ย. ๔๗ จังหวัดปทุมธานี



หน้าที่ 68 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

515 นางสาวสุภาพ  ศรีทอง วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5625 11 ธ.ค. 51 10,330     10,830      

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร (บรรจุ 1 ก.พ. 51)

สํานักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

516 นางสาวบุญญาพร  ร่วมไทย วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5631 30 เม.ย. 53 8,430       9,190        

มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

สํานักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

517 นายวิชัย  บุญเย็น วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5701 11 ก.พ. 52 9,280       9,980        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

สํานักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

518 นางสาวรัตนาพร  เลิศชู วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5637 11 ธ.ค. 51 12,600     12,900      

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ (บรรจุ 15 ต.ค. 47)

จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์

519 นางสาวมาลินี  หนูงาม วท.บ. (การจัดการศัตรูพืช) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5639 13 พ.ค. 52 9,290       9,990        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

520 นางอังคณา  หงษ์ษา วท.บ. (ปฐพีวิทยา) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5644 11 ธ.ค. 51 11,360     11,760      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอบางสะพาน (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

521 นางสาวชุติมา  ทองลิ่ม วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5657 11 ธ.ค. 51 10,450     10,950      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอหัวหิน (บรรจุ 1 พ.ค. 50)

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

522 นางสาวสุภิณยา  สันตะกิจ วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5661 13 พ.ค. 52 9,100       9,800        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอหัวหิน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

523 นางวิไลรัตน์  นัทธพงษ์ ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 5663 12 มี.ค. 52 8,040       8,240        

วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ สํานักงานเกษตรอําเภอกุยบุรี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



หน้าที่ 69 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

524 นายโกสินทร์  สุนทรโสภา วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5665 13 พ.ค. 52 9,040       9,740        

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สํานักงานเกษตรอําเภอกุยบุรี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

525 นางสาวสุจิกา  ฉิมอ่อง วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5666 11 ก.พ. 52 9,270       9,970        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอกุยบุรี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

526 นางสาวนันทิชา  สุรัตน์ วท.บ. (ประมง) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5677 8 เม.ย. 52 9,110       9,810        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอกุยบุรี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

527 นายพันวิทย์  ศรีสังข์งาม วท.บ. (ประมง) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 1923 11 ธ.ค. 51 9,950       10,550      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอปราณบุรี (บรรจุ 15 ส.ค. 50)

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

528 นางสาวเพียงใจ  น้อยดี วท.บ. (ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5679 11 ธ.ค. 51 11,700     12,100      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอปราณบุรี (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



หน้าที่ 70 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

529 นางสาวเธียรรัตน์  สมบัติทยานนท์ ปวส. (บัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 5749 8 มิ.ย. 52 7,770       7,970        

กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย ฝ่ายบริหารทั่วไป

๓๑ มี.ค. ๓๕ สํานักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี

530 นางสาวกิติยา  ทองน้อย ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 5707 20 ก.ย. 53 7,100       7,300        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริหารทั่วไป

10 มี.ค. 50 สํานักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี

531 นางสาวปรวิศา  ชนประเสริฐ วท.บ. (พืชสวน) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5711 11 ก.พ. 52 8,990       9,690        

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

๒๑ พ.ค. ๔๖ สํานักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี

532 นายชัยดิษฐ์  ค่ําอํานวย วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5715 11 ธ.ค. 51 10,560     11,060      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (บรรจุ 1 พ.ค. 50)

๑๔ ม.ค. ๔๑ สํานักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี

533 นางสาวจุฬาภรณ์  นกสกุล วท.บ. (โรคพืช) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5723 11 ธ.ค. 51 11,800     12,200      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองปราจีนบุรี (บรรจุ 1 ก.ค. 48)

๑๓ มี.ค. ๔๒ จังหวัดปราจีนบุรี

534 นางสาวจุฑารัตน์  พิราชา ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 5739 26 ก.พ. 52 7,880       8,080        

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก สํานักงานเกษตรอําเภอกบินทร์บุรี

๒๔ มี.ค. ๔๙ จังหวัดปราจีนบุรี

535 นางสาวพิมพิมล  น้ําทิพย์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5747 11 ก.พ. 52 8,960       9,660        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองปราจีนบุรี

๙ พ.ค. ๕๐ จังหวัดปราจีนบุรี

536 นางสาวมัลลิกา  จิตใจฉ่ํา วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5750 13 ก.ย. 53 7,940       8,700        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอประจันตคาม

๑๑ มี.ค. ๔๓ จังหวัดปราจีนบุรี

537 นายพิษณุ  โกมล วท.บ. (พชืศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5751 11 ธ.ค. 51 10,110     10,710      

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สํานักงานเกษตรอําเภอประจันตคาม (บรรจุ 1 พ.ค. 50)

๕ มี.ค. ๓๘ จังหวัดปราจีนบุรี



หน้าที่ 71 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

538 นางสาวกันติญาดา  เบ็ญพาด วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5756 13 ก.ย. 53 7,940       8,700        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอศรีมหาโพธิ

๑๑ มี.ค. ๔๓ จังหวัดปราจีนบุรี

539 นางสาวอังคณา  นาเมืองรักษ์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5760 13 พ.ค. 52 8,980       9,680        

สถาบันราชภัฎฉะเชิงเทรา สํานักงานเกษตรอําเภอศรีมหาโพธิ

๒๒ มี.ค. ๔๐ จังหวัดปราจีนบุรี

540 นางเนตรนภา  ชมกิจ ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 5763 12 พ.ค. 52 7,930       8,130        

โรงเรียนสายมิตรเทคโนโลยี สํานักงานเกษตรอําเภอศรีมโหสถ

๓๑ มี.ค. ๔๙ จังหวัดปราจีนบุรี

541 นางเนาวรัตน์  ทิพสุวรรณ์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5766 11 ธ.ค. 51 10,700     11,200      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอศรีมโหสถ (บรรจุ 1 พ.ค. 50)

๕ มี.ค. ๓๗ จังหวัดปราจีนบุรี

542 นางพัชรีพร  ไชยสาร วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5770 13 พ.ค. 52 9,120       9,820        

สถาบันราชภัฎอุตรดิตถ์ สํานักงานเกษตรอําเภอนาดี

๙ มี.ค. ๔๒ จังหวัดปราจีนบุรี

543 นางสาวน้ําฝน  โฉมศรี วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5772 22 เม.ย. 53 8,360       9,120        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอนาดี

๗ ต.ค. ๔๙ จงัหวัดปราจีนบุรี



หน้าที่ 72 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

544 นายปวีณ  อินทรศรีสม ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 5778 11 ธ.ค. 51 10,020     10,170      

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ฝ่ายบริหารทั่วไป (บรรจุ 1 มิ.ย. 47)

๒๔ มี.ค. ๔๓ สํานักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี

545 นายอภิสิทธ์  มุกดารัตน์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5792 11 ธ.ค. 51 10,430     10,930      

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันเกษม กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต (บรรจุ 2 ก.ค. 50)

๒๗ พ.ค. ๔๙ สํานักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี

546 นางสาวสุไกย๊ะ  ชูสกุล วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5782 11 ก.พ. 52 9,220       9,920        

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

๕ เม.ย. ๔๘ สํานักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี

547 นายอนุรักษ์  ชูเจริญ วท.บ. (วาริชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5794 11 ธ.ค. 51 10,730     11,230      

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (บรรจุ 2 ก.ค. 50)

๔ เม.ย. ๔๘ สํานักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี

548 นายนราศักดิ์  ชุมแก้ว วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5798 1 ก.ย. 52 8,690       9,410        

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองปัตตานี

๓ เม.ย. ๔๙ จังหวัดปัตตานี

549 นางจําเนียร  สุทธิศาสตร์สกุล วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5801 11 ธ.ค. 51 10,450     10,950      

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองปัตตานี (บรรจุ 2 ก.ค. 50)

๒๘ ต.ค. ๔๖ จังหวัดปัตตานี

550 นายพงศ์พิทย์  พืชมงคล วท.ม. (สัตวศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 5804 29 ธ.ค. 52 13,820     15,010      

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองปัตตานี

๑๔ มิ.ย. ๔๘ จังหวัดปัตตานี

551 นางสาวรัตน์พิรุณ  กรุณวงษ์ วท.บ. (พืชไร่) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5808 1 ก.ย. 52 8,700       9,410        

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สํานักงานเกษตรอําเภอโคกโพธิ์

๓๑ มี.ค. ๔๘ จังหวัดปัตตานี

552 นางสาวไซนะ  สาอิ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5816 11 ก.พ. 52 9,260       9,960        

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอมายอ

๔ เม.ย. ๔๘ จังหวัดปัตตานี



หน้าที่ 73 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

553 นางวิลาวัลย์  ประดู่ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5818 11 ธ.ค. 51 10,290     10,810      

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอมายอ (2 ก.ค. 50)

๑๐ เม.ย. ๔๓ จังหวัดปัตตานี

554 นางสาวจิตตนันท์  แก้วมณีสุข วท.ม. (ส่งเสริมการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 5819 9 พ.ค. 53 13,040     14,640      

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอมายอ

๓๑ ต.ค. ๔๔ จังหวัดปัตตานี

555 นางนัสรีน  บากา วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5820 11 ธ.ค. 51 10,290     10,810      

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอมายอ (บรรจุ 1 ส.ค. 50)

๒๒ มี.ค. ๔๗ จังหวัดปัตตานี

556 นางสาวไซมะห์  จาเราะมหาแดง วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5823 11 ก.พ. 52 8,980       9,680        

สถาบันราชภัฎยะลา สํานักงานเกษตรอําเภอหนองจิก

๓๐ พ.ย. ๔๔ จังหวัดปัตตานี

557 นางแวยีดิง  แวสะมาแอ วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5824 11 ธ.ค. 51 10,520     11,020      

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอหนองจิก (บรรจุ 2 ก.ค. 50)

๒ มิ.ย. ๔๖ จังหวัดปัตตานี

558 นายชัยยุทธ์  ทองชัย วท.บ. (สัตวศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5827 11 ธ.ค. 51 10,260     10,810      

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สํานักงานเกษตรอําเภอหนองจิก (บรรจุ 15 ส.ค. 50)

๘ มี.ค. ๓๔ จังหวัดปัตตานี

559 นายภูมินทร์  จันทพิมล วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5832 11 ธ.ค. 51 10,470     10,970      

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอปะนาเระ (บรรจุ 2 ก.ค. 50)

๓ มี.ค. ๕๐ จังหวัดปัตตานี

560 นางสาวรัฐพร  พรหมแก้ว วท.ม. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 5833 29 ธ.ค. 52 14,350     15,310      

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอปะนาเระ

๓ พ.ย. ๔๙ จังหวัดปัตตานี

561 นางสาวพนิดา เสสน ศศ.ม. (การจัดการธุรกิจเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5834 1 ก.ย. 52 10,050     12,350      

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอปะนาเระ

20 พ.ค. 51 จังหวัดปัตตานี



หน้าที่ 74 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

562 นายอดิศร  อินทองคํา วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8814 1 ก.ค. 53 7,940       8,700        

สถาบันราชภัฏจันทรเกษม สํานักงานเกษตรอําเภอปะนาเระ

๒ พ.ย. ๔๐ จังหวัดปัตตานี

563 นางสาวจิรัตน์ติกาล  สุวรรณวัฒน์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5836 1 ก.ค. 53 7,940       8,700        

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สํานักงานเกษตรอําเภอปะนาเระ

๙ มี.ค. ๔๘ จังหวัดปัตตานี

564 นางสาวแสงดาว  สมใจ วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5837 11 ธ.ค. 51 10,510     11,010      

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สํานักงานเกษตรอําเภอปะนาเระ (บรรจุ 2 ก.ค. 50)

๑๐ มี.ค. ๔๕ จังหวัดปัตตานี

565 นางสาวเครือมาศ  รอดบน ศศ.ม. (การจัดการธุรกิจเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5842 13 พ.ค. 52 10,070     12,370      

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอสายบุรี

21 พ.ค. 53 จังหวัดปัตตานี

566 นายโซฟัน  ระเด่นอาหมัด วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5844 11 ธ.ค. 51 10,440     10,940      

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอสายบุรี (บรรจุ 2 ก.ค. 50)

๑๑ ต.ค. ๔๔ จังหวัดปัตตานี

567 นางรอกีเยาะ  วามะ วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5845 11 ธ.ค. 51 10,410     10,910      

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สํานักงานเกษตรอําเภอสายบุรี (บรรจุ 2 ก.ค. 50)

๑๖ พ.ค. ๔๗ จังหวัดปัตตานี

568 นายอิบรอฮิม  เจ๊ะเละ วท.บ. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5851 11 ธ.ค. 51 10,550     11,050      

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สํานักงานเกษตรอําเภอยะรัง (บรรจุ 3 ก.ย. 50)

๙ มี.ค. ๔๖ จังหวัดปัตตานี

569 นางสาวธณัฐกมล สุขราม ปวส. (บัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 5856 11 ธ.ค. 51 8,300       8,500        

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง สํานักงานเกษตรอําเภอยะหริ่ง (บรรจุ 21 ส.ค. 50)

20 มี.ค. 49 จังหวัดปัตตานี

570 นางสาวสมีนูรวานีตา  มะแด วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5858 11 ธ.ค. 51 10,410     10,910      

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอยะหริ่ง (บรรจุ 2 ก.ค. 50)

๒๐ มี.ค. ๔๖ จังหวัดปัตตานี



หน้าที่ 75 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

571 นางสาวสุกัญญา เถาทอง ปวส. (บัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 5866 11 ธ.ค. 51 7,980       8,180        

โรงเรียนหาดใหญ่อํานวยวิทย์ สํานักงานเกษตรอําเภอกระพ้อ (บรรจุ 1 พ.ค. 50)

31 มี.ค. 44 จังหวัดปัตตานี

572 นายฮาเซม  ดอเล๊าะ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5867 11 ธ.ค. 51 10,490     10,990      

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอกระพ้อ (บรรจุ 1 ก.ค. 50)

๓๑ มี.ค. ๔๘ จังหวัดปัตตานี

573 นางสาวนูรยานี  สามะอาลี วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5869 11 ธ.ค. 51 10,010     10,610      

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สํานักงานเกษตรอําเภอกระพ้อ (บรรจุ 1 ก.ค. 50)

๒๔ ก.พ. ๕๐ จังหวัดปัตตานี

574 นายชัชวาล  สามะอาลี กษ.บ. (การจัดการการผลิตพืช) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5840 13 พ.ค. 52 9,050       9,750        

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สํานักงานเกษตรอําเภอกระพ้อ

๒๖ เม.ย. ๔๗ จังหวัดปัตตานี

575 นางวัชณี  ธนาวุฒิ ปวส. (บัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 5872 8 มิ.ย. 52 7,660       7,860        

โรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจยะลา สํานักงานเกษตรอําเภอไม้แก่น

๑๕ ต.ค. ๓๕ จังหวัดปัตตานี

576 นายกวี  ดําพลับ วท.บ. (ประมง) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5873 13 พ.ค. 52 8,930       9,630        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอไม้แก่น

๑๐ มี.ค. ๔๔ จังหวัดปัตตานี

577 นายอดุลย์ ดือราแฮ ปวส. (เลขานุการ) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 5877 11 ธ.ค. 51 7,960       8,160        

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สํานักงานเกษตรอําเภอทุ่งยางแดง (บรรจุ 1 พ.ย. 50)

27 มี.ค. 35 จังหวัดปัตตานี

578 นายเอกนรินทร์  หลินเภอ วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5879 11 ธ.ค. 51 10,770     11,270      

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอทุ่งยางแดง (บรรจุ 2 ก.ค. 50)

11 พ.ย. 45 จังหวัดปัตตานี

579 นายปิยะ  จอมทอง วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5880 8 เม.ย. 52 8,900       9,600        

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สํานักงานเกษตรอําเภอทุ่งยางแดง

6 มี.ค. 36 จังหวัดปัตตานี



หน้าที่ 76 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

580 นางสาวประภาพร  ทองสว่าง วท.ม. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 5881 29 ธ.ค. 52 13,660     15,010      

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอทุ่งยางแดง

24 เม.ย. 50 จังหวัดปัตตานี

581 นางอรวรรณ  หวานดี วท.บ. (สัตวศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5885 11 ธ.ค. 51 10,480     10,980      

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สํานักงานเกษตรอําเภอแม่ลาน (บรรจุ 2 ก.ค. 50)

5 ต.ค. 46 จังหวัดปัตตานี

582 นางสาวไหมอุมา  บัวแก้ว วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5886 11 ธ.ค. 51 10,530     11,030      

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอแม่ลาน (บรรจุ 2 ก.ค. 50)

13 มิ.ย. 45 จังหวัดปัตตานี

583 นายสุรวุฒิ  เสาร์พูล วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5887 11 ธ.ค. 51 10,520     11,020      

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอแม่ลาน (บรรจุ 17 ก.ค. 50)

20 พ.ย. 49 จังหวัดปัตตานี



หน้าที่ 77 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

584 นางสุวรรณา  โต๊ะมุข ปวส. (บัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 5890 26 ก.พ. 52 7,920       8,120        

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ฝ่ายบริหารทั่วไป

สํานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

585 นางสาวดุสิตตา  ศรีกระจิบ ปวส. (บัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 5982 26 ก.พ. 52 7,940       8,140        

โรงเรียนราชบุรีบริหารธุรกิจ ฝ่ายบริหารทั่วไป

สํานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

586 นางขวัญทิชา  กิจบํารุง ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เจา้พนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 5892 26 ก.พ. 52 7,900       8,100        

โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา ฝ่ายบริหารทั่วไป

สํานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

587 นายบุญเชิด  เรืองอนันต์ วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5909 11 ก.พ. 52 9,000       9,700        

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา สํานักงานเกษตรอําเภอพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

588 นายวราวุธ  สุวรรณรัตน์ วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบตัิการ 5918 11 ธ.ค. 51 9,640       10,240      

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สํานักงานเกษตรอําเภอบางบาล (บรรจุ 1 ก.พ.51)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

589 นางสาวสุพรรณี  ทับบุญ ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 5921 20 ก.ย. 53 7,100       7,300        

โรงเรียนดุสิตพณิชยการ สํานักงานเกษตรอําเภอบางปะหัน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

590 นางสาวอิทธิญา  พึ่งเป็นสุข วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5922 11 ธ.ค. 51 10,000     10,600      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอบางปะหัน (บรรจุ 1 ก.พ.51)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

591 นายทองดี  สมดัง วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5924 11 ก.พ. 52 9,000       9,700        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอบางปะหัน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

592 นางสาวงามพิศ  สิตภาหุล วท.ม. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5934 11 ก.พ. 52 10,630     12,830      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอบางปะอิน

25 ม.ิย. 45 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



หน้าที่ 78 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

593 นายมนตรี  กุฎีรัตน์ วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5937 11 ก.พ. 52 9,080       9,780        

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สํานักงานเกษตรอําเภอบางซ้าย

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

594 นางสาวเสาวรส  หมอนวด วท.บ. (เคมีการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5943 11 ธ.ค. 51 9,940       10,540      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอบางไทร (บรรจุ 1 ก.พ.51)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

595 นางสาวจันทิมาภรณ์  คํามั่น วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5956 11 ธ.ค.51 11,140     13,240

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอลาดบัวหลวง (บรรจุ 1 ก.พ.51)

27 เม.ย.50 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

596 นางสาวฐิตาภรณ์  ชาลี วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5963 11 ธ.ค. 51 12,100     12,400      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอมหาราช (บรรจุ 3 ต.ค.48)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

597 นายญี่ปุ่น  จารุพงศกร วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5972 22 เม.ย. 53 7,940       8,700        

สถาบันราชภัฏจันทรเกษม สํานักงานเกษตรอําเภอนครหลวง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

598 นายพิธาน  แจ้งเจริญ วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5978 11 ก.พ. 52 8,990       9,690        

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอภาชี

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

599 นางสาวกนกทิพย์  กันธา วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5983 11 ธ.ค. 51 10,570     11,070      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอผักไห่ (บรรจุ 1 พ.ค. 50)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

600 นางสาวอารีนาถ  กุณที วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5985 11 ธ.ค. 51 10,410     10,910      

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สํานักงานเกษตรอําเภอผักไห่ (บรรจุ 15 ส.ค. 50)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

601 นางสาววิชชุพร  รักสํารวจ วท.ม. (พืชไร่) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5989 13 พ.ค. 52 10,150     12,450      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอเสนา

21 พ.ย. 51 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



หน้าที่ 79 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

602 นางสาวพัชราภา  วานิชคาม วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5990 13 พ.ค. 52 10,150     12,450      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอเสนา

19 เม.ย. 53 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

603 นางสาวพนิต  วรรณวงศ์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5997 22 เม.ย. 53 7,940       8,700        

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สํานักงานเกษตรอําเภอท่าเรือ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

604 นายสุรศักดิ์  สุขสมบูรณ์ วท.บ. (วนศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5998 29 เม.ย. 53 7,940       8,700        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอท่าเรือ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

605 นางสาวอนงค์  ภูมิแสน ปวส. (บัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 6008 21 ส.ค. 52 7,790       7,990        

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สํานักงานเกษตรอําเภอวังน้อย

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



หน้าที่ 80 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

606 นายสรภัส  เพ็ชรดวงดี ปวส. (การตลาด) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 6020 26 ก.พ. 52 7,800       8,000        

เพชรสยามพาณิชยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป

15 มี.ค. 42 สํานักงานเกษตรจังหวัดพะเยา

607 นายอนุพนธ์  มูลตุ้ย วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6037 11 ธ.ค. 51 10,940     11,440      

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (บรรจุ 1 พ.ค. 50)

8 มี.ค. 45 สํานักงานเกษตรจังหวัดพะเยา

608 นางนงคราญ  มีโฉมงาม วท.บ. (วนศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6043 22 เม.ย. 53 8,250       9,010        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพะเยา

22 พ.ค. 44 จังหวัดพะเยา

609 นางสาวสุพัฒตรา  วังกาวรรณ์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6044 13 พ.ค. 52 8,920       9,620        

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพะเยา

ภาคตะวันออก จังหวัดพะเยา

610 นางสาวกัลยาณี  สมงาม วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6050 11 ธ.ค. 51 10,230     10,810      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพะเยา (บรรจุ 1 ก.พ. 51)

10 มี.ค. 44 จังหวัดพะเยา

611 นายธนกิจ  ถาหมี วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6073 13 พ.ค. 52 10,090     12,390      

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอจุน

26 มิ.ย. 52 จังหวัดพะเยา

612 นางสาวพัชราภรณ์  คชวงษ์ ค.บ. (คหกรรม) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6087 11 ธ.ค. 51 12,510     12,810      

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง สํานักงานเกษตรอําเภอดอกคําใต้ (บรรจุ 18 เม.ย. 45)

13 มี.ค. 44 จังหวัดพะเยา

613 นางสาวศันสนีย์  ศรีวิชัย วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6088 11 ก.พ. 52 9,180       9,880        

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอดอกคําใต้

7 มี.ค. 48 จังหวัดพะเยา

614 นางสาวอรุโณทัย  ไวทยโยธิน วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6096 8 เม.ย. 52 8,930       9,630        

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอแม่ใจ

26 ก.พ. 50 จังหวัดพะเยา



หน้าที่ 81 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

615 นางพัฒนา  แสนโข วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6101 11 ก.พ. 52 8,920       9,620        

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอแม่ใจ

6 ต.ค. 39 จังหวัดพะเยา

616 นายเอกนรินทร์ ปินทะนา วท.ม. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6110 13 พ.ค. 52 10,320     12,520      

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอปง

22 ก.พ. 50 จังหวัดพะเยา

617 นายณัฏฐพร  บุณยัษเฐียร วท.บ. (พชืศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6114 11 ธ.ค. 51 9,980       10,580      

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอเชียงม่วน (บรรจุ 15 ส.ค. 50)

26 พ.ย. 47 จังหวัดพะเยา

618 นายวิฑูรย์  หอมนารี วท.บ. (ส่งเสริมการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6122 11 ก.พ. 52 9,170       9,870        

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอภูซาง

7 มี.ค. 48 จังหวัดพะเยา

619 นางรัชนีวรรณ์  เป็งพรหม ทษ.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6126 11 ธ.ค. 51 10,790     11,290      

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอภูกามยาว (บรรจุ 15 ม.ค. 50)

8 ก.ค. 37 จังหวัดพะเยา



หน้าที่ 82 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

620 นางสาวอุบลศรี วิจิตร ปวส. (การบัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 6146 11 ธ.ค. 51 8,230       8,430        

วิทยาลัยเทคนิคพังงา ฝ่ายบริหารทั่วไป (บรรจุ 21 ส.ค. 50)

16 มี.ค. 48 สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา

621 นางอ่อนนวน  หลีเกียรติอนันต์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6136 11 ธ.ค. 51 12,390     12,690      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร (บรรจุ 15 ต.ค. 47)

๘ มี.ค. ๔๖ สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา

622 นางสาวนิตยา  คิดรอบ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6143 11 ก.พ. 52 9,060       9,760        

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

๑๘ เม.ย. ๔๔ สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา

623 นางสาวอรสา  ช่วยบํารุง วท.ม. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6144 11 ธ.ค. 51 12,220     14,020      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต (บรรจุ 1 ก.ค. 48)

สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา

624 นายสมชาย  พรุเพชรแก้ว วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6183 11 ธ.ค. 51 12,920     13,120      

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (บรรจุ 15 พ.ย. 47)

๑๖ มี.ค. ๔๓ สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา

625 นายวรวิทย์  คงเรือง วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6147 13 พ.ค. 52 9,010       9,710        

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพังงา

๒๕ พ.ค. ๕๐ จังหวัดพังงา

626 นายภัทรพล  อิสระธรรมกุล วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6151 11 ก.พ. 52 9,010       9,710        

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพังงา

๒๒ มิ.ย. ๔๘ จังหวัดพังงา

627 นายมาโซ  สะมะแอ วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6154 22 เม.ย. 53 8,360       9,120        

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพังงา

๒๐ มี.ค. ๔๖ จังหวัดพังงา

628 นางสาวศรีมงคล  ราชวงค์ วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6168 13 พ.ค. 52 8,990       9,690        

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สํานักงานเกษตรอําเภอท้ายเหมือง

๘ มี.ค. ๔๐ จังหวัดพังงา



หน้าที่ 83 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

629 นางสาววรรณธิดา  เบญจกุล วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6169 13 พ.ค. 52 9,120       9,820        

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอท้ายเหมือง

๕ เม.ย. ๔๘ จังหวัดพังงา

630 นางสาวศิริพร  เอียดนุ้ย วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6172 13 พ.ค. 52 9,130       9,830        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอท้ายเหมือง

๑๑ มี.ค. ๔๓ จังหวัดพังงา

631 นางสาวนันท์นภัส  พูนมาตร ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 6175 23 มี.ค. 52 7,870       8,070        

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี สํานักงานเกษตรอําเภอทับปุด

๑๘ มี.ค. ๔๗ จังหวัดพังงา

632 นางสาวสุนิษา  นวลมะโน วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6176 11 ก.พ. 52 8,930       9,630        

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอทับปุด

๔ เม.ย. ๔๘ จังหวัดพังงา

633 นางสาวรธิดา  ทองนุ่น วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6178 11 ก.พ. 52 8,940       9,640        

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สํานักงานเกษตรอําเภอทับปุด

๖ ต.ค. ๔๕ จังหวัดพังงา

634 นางสาวรุ่งทิวา  รักษาแก้ว วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6180 11 ธ.ค. 51 10,470     10,970      

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอทับปุด (บรรจุ 1 พ.ค. 50)

๒๐ เม.ย. ๔๑ จังหวัดพังงา

635 นายภาณุวัตร  เพชรที่วัง วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6186 13 พ.ค. 52 9,020       9,720        

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอเกาะยาว

จังหวัดพังงา

636 นางสาวมลฤดี  สวัสดี วท.บ. (พัฒนาการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6192 11 ก.พ. 52 8,960       9,660        

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สํานักงานเกษตรอําเภอตะกั่วป่า

๒๐ เม.ย. ๔๙ จังหวัดพังงา

637 นางสุดใจ  ดวงนามล วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6197 11 ธ.ค. 51 10,210     10,810      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอคุระบุรี (บรรจุ 15 ม.ค. 50)

๒๗ พ.ค. ๔๔ จังหวัดพังงา



หน้าที่ 84 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

638 นางสาวจุฑารัตน์  เนื่องผาสุข วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6199 1 ก.ย. 52 8,750       9,450        

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอคุระบุรี

๓๑ มี.ค. ๔๘ จังหวัดพังงา

639 นางสาวนนิดา  คุปต์กาญจนากุล วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6202 11 ธ.ค. 51 10,080     10,680      

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอกะปง (บรรจุ 15 ส.ค. 50)

๔ เม.ย. ๔๗ จังหวัดพังงา

640 นางอัจฉรา  ทองประดับ วท.ม. (พัฒนาการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6204 11 ธ.ค. 51 10,750     12,950      

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอกะปง (บรรจุ 15 ต.ค. 47)

27 พ.ค. 53 จังหวัดพังงา



หน้าที่ 85 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

641 นางสาวอธิฐาน  ช่วยหนู ศศ.ม. (การจัดการธุรกิจเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 6216 29 ธ.ค. 52 13,550     14,950      

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

๔ เม.ย. ๕๐ สํานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง

642 นางสาววราภรณ์  ชายเกตุ วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6235 11 ธ.ค. 51 10,030     10,630      

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพัทลุง (บรรจุ 15 ส.ค. 50)

๒๒ พ.ค. ๔๓ จังหวัดพัทลุง

643 นางสาววันวิสาข์  สุขปาน วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6238 11 ธ.ค. 51 9,570       10,170      

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพัทลุง (บรรจุ 1 ก.พ. 51)

๒๘ มี.ค. ๔๕ จังหวัดพัทลุง

644 นางสาวมนัสนันท์  นุ่นแก้ว วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6260 30 เม.ย. 53 8,350       9,110        

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอควนขนุน

๔ เม.ย. ๔๗ จังหวัดพัทลุง

645 นายสุชาติ  ทองมาก วท.บ. (สัตวศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6261 11 ธ.ค. 51 10,300     10,810      

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สํานักงานเกษตรอําเภอควนขนุน (บรรจุ 15 ม.ค. 50)

๙ ม.ค. ๓๙ จังหวัดพัทลุง

646 นายนฤเทพ  บุญเรืองขาว วท.บ. (อุตสาหกรรมการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6263 11 ธ.ค. 51 9,900       10,500      

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอควนขนุน (บรรจุ 15 ส.ค. 50)

๓๐ เม.ย. ๔๑ จังหวัดพัทลุง

647 นางสาวพัชนีกุล  บุญแสง วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6265 11 ธ.ค. 51 12,100     12,400      

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอควนขนุน (บรรจุ 1 ก.ค. 48)

๑๖ มี.ค. ๔๓ จังหวัดพัทลุง

648 นางสาวกาญจนา  สมตา วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6290 11 ก.พ. 52 9,370       10,070      

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอระโหมด

๑๙ มี.ค. ๔๗ จังหวัดพัทลุง

649 นายสมปอง  เพชรทอง วท.บ. (สัตวศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6295 11 ธ.ค. 51 9,910       10,510      

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สํานักงานเกษตรอําเภอศรีบรรพต (บรรจุ 15 ส.ค. 50)

๕ มี.ค. ๓๘ จังหวัดพัทลุง



หน้าที่ 86 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

650 นางสาวเรณู  ห้องเม่ง วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6305 13 พ.ค. 52 8,940       9,640        

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอป่าบอน

๒๐ มี.ค. ๔๖ จังหวัดพัทลุง

651 นายชาญชัย  เพชรคง วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6308 11 ธ.ค. 51 11,270     11,670      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอบางแก้ว (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

๑๑ มี.ค. ๔๓ จังหวัดพัทลุง

652 นางสาวหับสะ  ตงเยต วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6315 11 ธ.ค. 51 12,310     12,610      

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สํานักงานเกษตรอําเภอป่าพะยอม (บรรจุ 20 พ.ค. 48)

๘ มี.ค. ๔๐ จังหวัดพัทลุง

653 นางสาวกันย์รัตน์  เกื้อนุ่น วท.บ. (ศึกษาศาสตร์เกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6317 13 พ.ค. 52 8,960       9,660        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอป่าพะยอม

๑๐ มี.ค. ๕๐ จังหวัดพัทลุง

654 นางสาวตุลยา กลับแก้ว วท.ม. (กีฏวิทยา) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6318 11 ก.พ. 52 10,520     12,720      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอป่าพะยอม

21 พ.ย. 51 จังหวัดพัทลุง



หน้าที่ 87 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

655 นางสาววัลยา  แสงปาน ปวส. (การบัญชี) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน 6326 11 ธ.ค. 51 8,220       8,420        

วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ฝ่ายบริหารทั่วไป (บรรจุ 1 พ.ค. 50)

12 มี.ค. 46 สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

656 นายกรรณสูตร  ด่านพิไลพร อนุปริญญา (บริหารธุรกิจ) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 6328 26 ก.พ. 52 7,440       7,640        

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป

๑๔ ก.ค. ๔๙ สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

657 นางสาวอรชา  วงศาโรจน์ วท.บ. (สัตวศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6336 11 ธ.ค. 51 12,100     12,400      

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่งส่งเสริมและพัฒนาการผลิต (บรรจุ 1 ก.ค. 48)

๖ มี.ค. ๔๓ สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

658 นางสาวสุภาวดี  สุทธิประภา วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6355 11 ธ.ค. 51 10,580     11,080      

สถาบันราชภัฎพระนคร สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพิจิตร (บรรจุ 1 พ.ค. 50)

๙ เม.ย. ๔๑ จังหวัดพิจิตร

659 นางสาวสุรัตน์  วัดสันเทียะ ปวส. (การบัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 6361 11 ธ.ค. 51 8,200       8,400        

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ สํานักงานเกษตรอําเภอบางมูลนาก (บรรจุ 1 พ.ค. 50)

14 มี.ค. 46 จังหวัดพิจิตร

660 นางสาวนิรมล  สถิรภูมิชัย ปวช. (พาณิชยการ) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 6367 11 ธ.ค. 51 7,110       7,390        

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย สํานักงานเกษตรอําเภอโพนทะเล (บรรจุ 21 ส.ค. 50)

๒๑ มี.ค. ๓๗ จังหวัดพิจิตร

661 นางขวัญกมล  จันทร์มาทอง วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6382 11 ธ.ค. 51 12,550     12,850      

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอโพนทะเล (บรรจุ 15 ต.ค. 47)

๖ มี.ค. ๔๓ จังหวัดพิจิตร

662 นางสาววรรณา  ขยันการ วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6378 22 เม.ย. 53 8,400       9,160        

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอสามง่าม

๗ พ.ค. ๔๖ จังหวัดพิจิตร

663 นายสมยศ  พรอิทธิกิจ วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6400 30 เม.ย. 53 8,380       9,140        

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สํานักงานเกษตรอําเภอโพธิ์ประทับช้าง

๑๕ พ.ค. ๔๒ จังหวัดพิจิตร



หน้าที่ 88 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

664 นางสาวสุกัลยา  นาคเพ็ง วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6403 11 ธ.ค. 51 9,890       10,490      

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สํานักงานเกษตรอําเภอวังทรายพูน (บรรจุ 1 ก.พ. 51)

๒๗ เม.ย. ๔๓ จังหวัดพิจิตร

665 นางสาววิชชุดา  กิตติวารา วท.บ. (วนศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6404 3 มิ.ย. 53 7,940       8,700        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอวังทรายพูน

๖ มี.ค. ๔๗ จังหวัดพิจิตร

666 นางสายใจ  แสงอรุณ วท.บ. (ประมง) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6406 22 เม.ย. 53 8,400       9,160        

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอวังทรายพูน

๖ มี.ค. ๔๓ จังหวัดพิจิตร

667 นางสาวประภาพร  บวบทอง ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 6409 11 ธ.ค. 51 8,220       8,420        

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก สํานักงานเกษตรอําเภอทับคล้อ (บรรจุ 19 มี.ค. 50)

15 มี.ค. 42 จังหวัดพิจิตร

668 นายกิตติพัฒน์  อินทรประสิทธิ์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6411 11 ก.พ. 52 9,300       10,000      

มหาวิทยาลัยนเรศวร สํานักงานเกษตรอําเภอทับคล้อ

๖ มี.ค. ๕๐ จังหวัดพิจิตร

669 นางสาววีรนุช  ครุฑอินทร์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6412 11 ธ.ค. 51 9,890       10,490      

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอทับคล้อ (บรรจุ 1 ก.พ. 51)

๗ มี.ค. ๔๘ จังหวัดพิจิตร

670 นายทัศนัย  เพิ่มสัตย์ วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6416 29 เม.ย. 53 8,380       9,140        

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สํานักงานเกษตรอําเภอวชิรบารมี

๓๐ เม.ย. ๔๔ จังหวัดพิจิตร

671 นางสาวภักดิ์ศิณี  เพชร์มี ปวส. (การตลาด) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 6418 26 ก.พ. 52 8,220       8,420        

วิทยาลัยพาณิชยการบึงพระพิษณุโลก สํานักงานเกษตรอําเภอสากเหล็ก

6 มี.ค. 46 จังหวัดพิจิตร



หน้าที่ 89 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

672 นางปฏิญญา  ทองสนิท วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6450 11 ธ.ค. 51 10,680     11,180      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่งส่งเสริมและพัฒนาการผลิต (บรรจุ 15 ม.ค. 50)

๑๓ มี.ค. ๔๒ สํานักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก

673 นางสาวฐิติมา  กลางจิตร์ กษ.ม. (ส่งเสริมการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6456 11 ธ.ค. 51 11,710     13,610      

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพิษณุโลก (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

๑๙ พ.ย. ๕๒ จังหวัดพิษณุโลก

674 นางสาวณัชชา  ลี้วิศิษฏ์พัฒนา วท.ม. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 6471 25 มี.ค. 53 14,590     15,390      

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพิษณุโลก

๑๒ ธ.ค. ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก

675 นายรชิษ  เตชะกิติกรกุล วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6500 1 ก.ย. 52 8,800       9,500        

สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สํานักงานเกษตรอําเภอนครไทย

๑๘ พ.ค. ๔๘ จังหวัดพิษณุโลก

676 นางสาวปานทิพย์  วงษ์แก้ว วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6502 22 เม.ย. 53 8,310       9,070        

มหาวิทยาลัยนเรศวร สํานักงานเกษตรอําเภอนครไทย

๗ มี.ค. ๔๘ จังหวัดพิษณุโลก

677 นายธนภูมิ  มีธรรม วท.ม.(เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6509 11 ธ.ค.51 10,590     12,790

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอนครไทย (บรรจุ 15 ส.ค.50)

16 ต.ค.52 จังหวัดพิษณุโลก

678 นายธนวัตร  ค้ําชู วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6513 11 ธ.ค. 51 11,980     12,280      

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอพรหมพิราม (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

๒๓ ธ.ค. ๔๑ จังหวัดพิษณุโลก

679 นางเกยูร  จารุรัตนพงศ์ สส.บ. (ส่งเสริมการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6525 11 ธ.ค. 51 12,280     12,580      

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สํานักงานเกษตรอําเภอพรหมพิราม (บรรจุ 15 พ.ย. 47)

๒๘ พ.ค. ๓๘ จังหวัดพิษณุโลก

680 นางสาวรุจิเรข  ติยะ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6537 29 เม.ย. 53 8,360       9,120        

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอวังทอง

26 มี.ค. 50 จังหวัดพิษณุโลก



หน้าที่ 90 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

681 นายรัตนากร  ยอดใจเพ็ชร วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6539 8 เม.ย. 52 9,190       9,890        

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอวังทอง

9 ก.พ. 43 จังหวัดพิษณุโลก

682 นายไพฑูรย์  ทองสนิท วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6543 11 ธ.ค. 51 10,060     10,660      

มหาวิทยาลัยนเรศวร สํานักงานเกษตรอําเภอวัดโบสถ์ (บรรจุ 1 ก.พ. 51)

9 มี.ค. 41 จังหวัดพิษณุโลก

683 นางสาวโศรยา  เส็งชื่น วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6544 11 ธ.ค. 51 9,270       9,970        

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอวัดโบสถ์ (บรรจุ 1 พ.ค. 50)

2 มี.ค. 40 จังหวัดพิษณุโลก

684 นายวิรัตน์  นาคเอี่ยม วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9264 11 ธ.ค. 51 10,510     11,010      

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอวัดโบสถ์ (บรรจุ 15 ม.ค. 50)

7 มี.ค. 48 จังหวัดพิษณุโลก

685 นายชัยธวัช  ชูศรี วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6548 11 ธ.ค.51 11,770     13,670      

มหาวิทยาลัยนเรศวร สํานักงานเกษตรอําเภอวัดโบสถ์ (บรรจุ 1 พ.ค.50) 

20 พ.ค. 51 จังหวัดพิษณุโลก

686 นางสาวรัตนาภรณ์  เมืองชา ปวส. (การบัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 6552 11 ธ.ค. 51 8,320       8,520        

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ สํานักงานเกษตรอําเภอชาติตระการ (บรรจุ 21 ส.ค. 50)

12 มี.ค. 47 จังหวัดพิษณุโลก

687 นางสาวลาวัณย์  เทวินทร์ วท.บ. (โรคพืช) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6556 11 ธ.ค. 51 10,000     10,600      

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอชาติตระการ (บรรจุ 15 ส.ค. 50)

3 มี.ค. 39 จังหวัดพิษณุโลก

688 นางสาววัชรินทร์  ปันก่อ วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6558 29 เม.ย. 53 8,380       9,140        

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอชาติตระการ

20 พ.ค. 51 จังหวัดพษิณุโลก

689 นายฐิติพงษ์  มีมาก กษ.บ. (ส่งเสริมการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6565 13 พ.ค. 52 9,020       9,720        

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สํานักงานเกษตรอําเภอเนินมะปราง

30 ต.ค. 49 จังหวัดพิษณุโลก



หน้าที่ 91 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

690 นางสาวจุฑามาส  กลิ่นเกล้า วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6567 13 พ.ค. 52 9,160       9,860        

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สํานักงานเกษตรอําเภอเนินมะปราง

๓๑ มี.ค. ๔๗ จังหวัดพิษณุโลก

691 นางสาวน้ําผึ้ง  ทองดี วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6568 11 ก.พ. 52 9,260       9,960        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอเนินมะปราง

10 มี.ค. 44 จังหวัดพิษณุโลก



หน้าที่ 92 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

692 นางสาวธัญลักษณ์  นิ่มนุ้ย วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6579 11 ธ.ค. 51 10,510     11,010      

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร (บรรจุ ๑๕ ส.ค. ๕๐)

20 มี.ค. 45 สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี

693 นายวิโมกษ์  พรหมทอง วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6580 11 ธ.ค. 51 10,420     10,920      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร (บรรจุ 15 ม.ค. 50)

23 พ.ค. 43 สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี

694 นายสุริยา  ศรีนาโค วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6611 11 ธ.ค. 51 10,420     10,920      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (บรรจุ 15 ม.ค. 50)

9 มี.ค. 45 สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี

695 นายธวัต  แทนไฮ วท.บ. (วนศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6593 22 เม.ย. 53 8,250       9,010        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

696 นางสาวปรียาภรณ์  จีนจิ๋ว วท.บ. (ประมง) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6599 13 พ.ค. 52 8,790       9,490        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านแหลม

4 มี.ค. 48 จังหวัดเพชรบุรี

697 นางรุ่งนภา  อังคุณี วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6613 11 ธ.ค. 51 9,770       10,370      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านลาด (บรรจุ 1 ก.พ. 51)

8 มี.ค. 46 จังหวัดเพชรบุรี

698 นางสาวนิตยา  ตั้งศุภธวัช กษ.ม. (ส่งเสริมการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 6624 14 ก.ค. 53 14,590     15,390      

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สํานักงานเกษตรอําเภอเขาย้อย

13 พ.ย. 51 จังหวัดเพชรบุรี

699 นางสาวราตรี  บุญรอด วท.บ. (วนศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6625 22 เม.ย. 53 8,250       9,010        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอเขาย้อย

4 มี.ค. 48 จังหวัดเพชรบุรี

700 นางสาวธนันรดา  เทียนทอง วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6626 11 ธ.ค. 51 10,420     10,920      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอเขาย้อย (บรรจุ 1 พ.ค. 50)

8 มี.ค. 46 จังหวัดเพชรบุรี



หน้าที่ 93 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

701 นางสลักจิต  นิ่มบุญ ปวช. (พณิชยการ) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 6641 11 ธ.ค. 51 8,400       8,560        

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี สํานักงานเกษตรอําเภอหนองหญ้าปล้อง (บรรจุ 1 มิ.ย. 48)

จังหวัดเพชรบุรี

702 นายยุทธพงศ์  เอี่ยมสําอางค์ สส.บ. (ส่งเสริมการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6651 11 ธ.ค. 51 11,470     11,870      

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สํานักงานเกษตรอําเภอแก่งกระจาน (บรรจุ 1 ก.ค. 48)

29 เม.ย. 39 จังหวัดเพชรบุรี



หน้าที่ 94 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

703 นางกุลนิภา  ทะเพชร ปวส. (การตลาด) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 6657 11 ธ.ค. 51 8,210       8,410        

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ฝ่ายบริหารทั่วไป (บรรจุ 1 ต.ค. 50)

15 มี.ค. 37 สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์

704 นางนันท์นภัส  สุทธะตั้ง ปวช. (พาณิชยการ) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 6658 11 ธ.ค. 51 7,510       7,790        

วิทยาลัยอาชีพวศึกษากาญจนบุรี ฝ่ายบริหารทั่วไป (บรรจุ 19 มี.ค. 50)

24 มี.ค. 38 สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์

705 นายธนัย  บุญมา กษ.บ. (การจัดการการผลิตพืช) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6675 11 ก.พ. 52 9,020       9,720        

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

31 ต.ค. 48 สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์

706 นายวิชิต  ใจเฉื่อย วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6700 11 ธ.ค. 51 10,370     10,870      

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลบางพระ สํานักงานเกษตรอําเภอชนแดน (บรรจุ 15 ม.ค. 50)

9 มี.ค. 46 จังหวัดเพชรบูรณ์

707 นางสาวสุดธิดา  หาญฤทธิ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6709 11 ธ.ค. 51 9,880       10,480      

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอหล่มเก่า (บรรจุ 1 ก.พ. 51)

1 มี.ค. 47 จังหวัดเพชรบูรณ์

708 นางสาวณัฎฐพร  จันทขันธ์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6714 11 ธ.ค. 51 11,920     12,220      

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอหล่มเก่า (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

27 ก.พ. 37 จังหวัดเพชรบูรณ์

709 นางณภัทร  สายยศ วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6721 ๒๙ เม.ย. 53 8,370       9,130        

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลน่าน สํานักงานเกษตรอําเภอหล่มสัก

7 มี.ค. 47 จังหวัดเพชรบูรณ์

710 นายชัยภัทร์  แก้วแจ่ม วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6723 1 ก.ย. 52 8,840       9,540        

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ สํานักงานเกษตรอําเภอหล่มสัก

๖ มิ.ย. ๔๕ จังหวัดเพชรบูรณ์

711 นางสาวพัทธนันท์  ณ วรรณไทย วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6083 3 มิ.ย. 53 7,940       8,700        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอหล่มสัก

จังหวัดเพชรบูรณ์



หน้าที่ 95 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

712 นายประทีป  จันทร์วรพิพัฒน์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6725 11 ธ.ค. 51 10,370     10,870      

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอหล่มสัก (บรรจุ 1 พ.ค. 50)

8 มี.ค. 45 จังหวัดเพชรบูรณ์

713 นายสราวุธ  อินทรเสนี วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6726 11 ก.พ. 52 9,010       9,710        

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอหล่มสกั

4 เม.ย. 47 จังหวัดเพชรบูรณ์

714 นายวิภัทร  ชาวนาผล วท.บ. (วนศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6758 ๒๙ เม.ย. 53 8,370       9,130        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอวิเชียรบุรี

10 มี.ค. 50 จังหวัดเพชรบูรณ์

715 นางสาวอุบลวรรณ  รักษ์ธรรม วท.บ. (ประมง) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8323 ๓ มิ.ย. 53 7,940       8,700        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอวิเชียรบุรี

13 มี.ค. 42 จังหวัดเพชรบูรณ์

716 นางสาวสร้อยเพชร  นิ่มทอง ปวส. (บัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฎิบัติงาน 6768 ๘ มิ.ย. 52 7,740       7,940        

วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร สํานักงานเกษตรอําเภอศรีเทพ

13 มี.ค. 49 จังหวัดเพชรบูรณ์

717 นางสาวศศิประภา  มาราช วท.ม.(เทคโนโลยี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6787 11 ก.พ. 52 10,580     12,780      

ชีวภาพเกษตร) สํานักงานเกษตรอําเภอบึงสามพัน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดเพชรบูรณ์

718 นายนิรุจน์  หัวใจฉ่ํา วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6791 11 ธ.ค. 51 9,850       10,450      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอน้ําหนาว (บรรจุ 1 ก.พ. 51)

8 มี.ค. 46 จังหวัดเพชรบูรณ์

719 นางสาวพิจิตรา  พรหมบุญ วท.บ. (ประมง) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6797 11 ธ.ค. 51 9,870       10,470      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอวังโป่ง (บรรจุ 1 ก.พ. 51)

14 มี.ค. 41 จังหวัดเพชรบูรณ์

720 นายอิทธิพล  สดสอาด วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6799 13 ก.ย. 53 7,940       8,700        

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอวังโป่ง

20 พ.ค. 49 จังหวัดเพชรบูรณ์



หน้าที่ 96 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

721 นางสาววาทินี  จํานงสุทธเสถียร วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6800 11 ธ.ค. 51 9,970       10,570      

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอวังโป่ง (บรรจุ 15 ส.ค. 50)

7 มี.ค. 48 จังหวัดเพชรบูรณ์

722 นางจารุวรรณ  บุญลอย วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ ๖๕๖๔ ๑๓ พ.ค. ๕๒ 9,010       9,710        

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอวังโป่ง

จังหวัดเพชรบูรณ์

723 นางสาวมณีรัตน์  ตุ้ยสําราญ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6805 22 เม.ย. 53 8,370       9,130        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอเขาค้อ

8 มี.ค. 46 จังหวัดเพชรบูรณ์

724 นางสาวนันทนิตย์  ม่านตา วท.บ. (สัตวศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6807 13 พ.ค. 52 9,040       9,740        

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอเขาค้อ

9 ส.ค. 43 จังหวัดเพชรบูรณ์



หน้าที่ 97 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

725 นางสาวสุทัชชา  สิทธิหล่อ ปวช. (พาณิชยการ) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน 6812 11 ธ.ค. 51 7,500       7,780        

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ฝ่ายบริหารทั่วไป (บรรจุ ๑ พ.ค. 50)

14 มี.ค. 44 สํานักงานเกษตรจังหวัดแพร่

726 นายณรงค์  ทาขาว วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6834 11 ธ.ค. 51 10,370     10,870      

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองแพร่ (15 ม.ค. 50)

9 มิ.ย. 39 จังหวัดแพร่

727 นางสาวดลยา  หลวงใหญ่ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8338 11 ก.พ. 52 9,210       9,910        

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองแพร่

7 ต.ค. 45 จังหวัดแพร่

728 นางนวลจันทร์  เสียวกสิกรณ์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6853 13 พ.ค. 52 9,210       9,910        

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองแพร่

1 มี.ค. 41 จังหวัดแพร่

729 นางจุฑาทิพย์  ศิริสืบ วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6856 11 ธ.ค. 51 12,200     12,500      

วิทยาลัยครูลําปาง สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองแพร่ (20 พ.ค. 48)

10 มี.ค. 34 จังหวัดแพร่

730 นายทนงศักด์  เจริญสนองกุล วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6859 13 พ.ค. 52 9,170       9,870        

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอเด่นชัย

13 ต.ค. 42 จังหวัดแพร่

731 นางนันทริยา  สุวรรณล้อม วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ ๖๘๗๑ ๑๑ ธ.ค. ๕๑ 10,210     10,810      

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอลอง (บรรจุ ๑๕ ส.ค. ๕๐)

๖ มี.ค. ๔๓ จังหวัดแพร่

732 นายจักรพงษ์  บัวกล้า วท.บ. (วนศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6874 22 เม.ย. 53 8,350       9,110        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอลอง

6 มี.ค. 47 จังหวัดแพร่

733 นางวราพร  มีสุภา วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6876 29 เม.ย. 53 8,350       9,110        

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอลอง

25 ก.ค. 44 จังหวัดแพร่



หน้าที่ 98 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

734 นางสาวจีระวรรณ  ศิริพันธุ์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6889 11 ก.พ. 52 9,110       9,810        

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอร้องกวาง

7 มี.ค. 48 จังหวัดแพร่

735 นางสาวนงเยาว์ แก้ววิเศษ วท.ม. (พืชไร่) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6921 11 ธ.ค. 51 10,120     12,420      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอวังชิ้น (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

16 ก.ย. 53 จังหวัดแพร่

736 นายธเนศพล  วงศ์เจริญ วท.บ. (สัตวศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6924 11 ธ.ค. 51 12,300     12,600      

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอวังชิ้น (3 ต.ค. 48)

15 มี.ค. 50 จังหวัดแพร่

737 นายสุชาย  ศิริมาตร วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6925 13 พ.ค. 52 9,010       9,710        

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลน่าน สํานักงานเกษตรอําเภอวังชิ้น

จังหวัดแพร่

738 นางจรรฎา  ดีปาละ วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6931 11 ธ.ค. 51 11,990     12,290      

วิทยาลัยครูลําปาง สํานักงานเกษตรอําเภอหนองม่วงไข่ (3 ต.ค. 48)

จังหวัดแพร่



หน้าที่ 99 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

739 นายสราวุธ  งานสินโสภณ วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6943 11 ธ.ค. 51 10,740     11,240      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

22 พ.ค. 44 สํานักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต

740 นายณัฐดนัย  ก้องเอกภพ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6946 8 เม.ย. 52 8,940       9,640        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

5 มี.ค. 48 สํานักงานเกษตรจงัหวัดภูเก็ต

741 นางสาววัชรี  ด้วงแก้ว วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6954 11 ธ.ค. 51 13,180     13,210      

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (บรรจุ 15 ต.ค. 47)

16 มี.ค. 43 สํานักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต

742 นางสาวนงนุช  บุญล่วน วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6956 11 ธ.ค. 51 9,680       10,280      

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองภูเก็ต (บรรจุ 9 ก.พ. 51)

20 มี.ค. 46 จังหวัดภูเก็ต

743 นายสมชาย  เจียมตัว วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6961 11 ธ.ค. 51 11,500     11,900      

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เกษตรบางพระ สํานักงานเกษตรอําเภอกระทู้ (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

3 มี.ค. 38 จังหวัดภูเก็ต

744 นายรัฐกรณ์  ธรรมปรีชา วท.บ. (เทคโนโลยีการประมง) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6965 29 เม.ย. 53 8,370       9,130        

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอกระทู้

13 มิ.ย. 50 จังหวัดภูเก็ต

745 นายจตุภูมิ  สังเกต วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 4793 29 เม.ย. 53 8,360       9,120        

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลนครศรีธรรมราช สํานักงานเกษตรอําเภอถลาง

9 ต.ค. 45 จังหวัดภูเก็ต



หน้าที่ 100 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

746 นางสาวนภสร  แก้ววิเศษ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6986 22 เม.ย. 53 8,370       9,130        

มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

23 มี.ค. 43 สํานักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

747 นางเสาวนุช  ศรีวรขันธ์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ ๗๐๒๖ 11 ก.พ. 52 8,950       9,650        

สถาบันราชภัฎมหาสารคาม สํานักงานเกษตรอําเภอบรบือ

20 มิ.ย. 45 จังหวัดมหาสารคาม

748 นางอารีย์  กาเพ็ชร วท.บ. (เกษตรศาสตร)์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7033 11 ธ.ค. 51 9,870       10,470      

มหาวิทยาลัยนเรศวร สํานักงานเกษตรอําเภอเชียงยืน (บรรจุ 15 ม.ค. 50)

15 มี.ค. 42 จังหวัดมหาสารคาม

749 นายจงรัก  ฮาดภักดี วท.บ. (ประมง) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7037 11 ธ.ค. 51 11,290     11,690      

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอเชียงยืน (บรรจุ 1 ก.ค. 48)

8 เม.ย. 42 จังหวัดมหาสารคาม

750 นายสุรพงษ์  โพธิ์นิล วท.บ. (วนศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7039 11 ก.พ. 52 9,220       9,920        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอเชียงยืน

6 มี.ค. 47 จังหวัดมหาสารคาม

751 นางพิชญาภา  แก้วไกรสร ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 7056 20 ก.ค. 52 7,820       8,020        

โรงเรียนเทคโนโลยีคณาสวัสดิ์ สํานักงานเกษตรอําเภอโกสุมพิสัย

5 มี.ค. 44 จังหวัดมหาสารคาม

752 นางสุพัตรา  พันธุชิน วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7070 11 ธ.ค. 51 11,780     12,180      

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอโกสุมพิสัย (บรรจุ 11 ก.ค. 48)

23 มี.ค. 41 จังหวัดมหาสารคาม

753 นางสุมลฑา  ไชยมีสุข วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7072 11 ก.พ. 52 9,220       9,920        

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอโกสุมพิสัย

23 มี.ค. 43 จังหวัดมหาสารคาม

754 นายวิชานนท์  แสนผาลา วท.บ. (วนศาสตร์) นักวิชาการส่งเสรมิการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7077 13 พ.ค. 52 8,910       9,610        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอนาเชือก

5 ต.ค. 45 จังหวัดมหาสารคาม



หน้าที่ 101 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

755 นายโกมล  บุญเทพ วท.บ. (สัตวศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7090 13 พ.ค. 52 8,990       9,690        

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กาฬสินธุ์ สํานักงานเกษตรอําเภอพยัคภูมิพิสัย

9 มี.ค. 46 จังหวัดมหาสารคาม

756 นายศุภสิทธิ์  กัณหาป้อง วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7098 22 เม.ย. 53 8,370       9,130        

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สํานักงานเกษตรอําเภอพยัคภูมิพิสัย

28 มี.ค. 50 จงัหวัดมหาสารคาม

757 นายเอกพล  ทิพชัย วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7101 11 ธ.ค. 51 10,300     10,810      

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สํานักงานเกษตรอําเภอวาปีปทุม (บรรจุ 1 พ.ค. 50)

27 ม.ค. 42 จังหวัดมหาสารคาม

758 นางสาวอุมาภรณ์  แดงวิบูลย์ วท.บ. (เศรษฐศาสตร์การเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7102 11 ก.พ. 52 9,140       9,840        

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอวาปีปทุม

22 มี.ค. 47 จังหวัดมหาสารคาม

759 นายสมาน  ศรีทองอินทร์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7105 29 เม.ย. 53 8,330       9,090        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอวาปีปทุม

11 มี.ค. 43 จังหวัดมหาสารคาม

760 นางสาวดวงกมล  อภิรัตนวงศ์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7111 11 ธ.ค. 51 10,300     10,810      

สถาบันราชภัฎจันทเกษม สํานักงานเกษตรอําเภอวาปีปทุม (บรรจุ 1 พ.ค. 50)

20 พ.ค. 46 จังหวัดมหาสารคาม

761 นายคุณากร  จันทะวงค์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7117 13 พ.ค. 52 8,950       9,650        

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอนาดูน

23 มี.ค. 43 จังหวัดมหาสารคาม

762 นางสาวเพ็ญประภา  ทิพพิลา วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7120 11 ธ.ค. 51 12,210     12,510      

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สํานักงานเกษตรอําเภอนาดูน (บรรจุ 20 ธ.ค. 48)

3 พ.ค. 42 จังหวัดมหาสารคาม

763 นางสาวศุภลักษณ์  แพงไธสงค์ วท.ม. (พืชไร่) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 7131 ๓๐ ก.ค. ๕๓ 14,060     15,160      

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอยางสีสุราช

8 มิ.ย. 49 จังหวัดมหาสารคาม



หน้าที่ 102 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

764 นางสาวระเบียบ  วะสมบัติ วท.บ. (วนศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7142 11 ธ.ค. 51 10,210     10,810      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอชื่นชม (บรรจุ 15 ส.ค. 50)

10 มี.ค. 44 จังหวัดมหาสารคาม

765 นางสาวแก้วตา  บุญธรรม วท.ม. (ส่งเสริมการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ ๗๑๓๕ 8 เม.ย. 52 10,130     12,430      

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอยางสีสุราช

29 ธ.ค. 49 จังหวัดมหาสารคาม



หน้าที่ 103 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

766 นายสุวิทย์  เพ็งแก้ว วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7163 13 พ.ค. 52 10,030     10,630      

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

4 ก.ค. 44 สํานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร

767 นายสัญญา  พันดวง วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7177 13 ก.ย. 53 7,940       8,700        

สถาบันราชภัฏสกลนคร สํานักงานเกษตรอําเภอคําชะอี

18 มี.ค. 42 จังหวัดมุกดาหาร

768 นายทัดชัย  บญุไสย์ วท.บ. (เศรษฐศาสตร์การเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7188 13 พ.ค. 52 9,030       9,730        

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอดอนตาล

22 มี.ค. 47 จังหวัดมุกดาหาร

769 นางสาวสุคนธร  แข็งแรง คอ.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตพืช) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7207 11 ธ.ค. 51 10,330     10,830      

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า สํานักงานเกษตรอําเภอดงหลวง (บรรจุ 15 ม.ค. 50)

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง จังหวัดมุกดาหาร

31 มี.ค. 46

770 นางสุรัฎฐิยา  โสสว่าง วท.บ. (ประมง) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7216 11 ธ.ค. 51 10,080     10,680      

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สํานักงานเกษตรอําเภอหว้านใหญ่ (บรรจุ 1 ก.พ. 51)

19 มี.ค. 47 จังหวัดมุกดาหาร

771 นางสาวทิพย์วรรณ  แสนสุมา วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7222 13 พ.ค. 52 9,070       9,770        

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สํานักงานเกษตรอําเภอหนองสูง

18 เม.ย. 48 จังหวัดมุกดาหาร

772 นายพรประสิทธิ์  โสสว่าง วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7223 11 ธ.ค. 51 9,860       10,460      

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สํานักงานเกษตรอําเภอหนองสูง (บรรจุ 1 ก.พ. 51)

19 มี.ค. 47 จังหวัดมุกดาหาร
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ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

773 นางอัฐชราภรณ์  วรรณโสภา ปวส. (บริหารธุรกิจ) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 7229 15 มิ.ย. 52 7,680       7,880        

โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเชียงใหม่ ฝ่ายบริหารทั่วไป

10 มี.ค. 42 สํานักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

774 นางสาวศศิธร  พานิชกุล ปวส. (บริหารธุรกิจ) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 7246 20 ก.ย. 53 7,100       7,300        

โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเชียงใหม่ ฝ่ายบริหารทั่วไป

12 มี.ค. 42 สํานักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

775 นางสาวทิญาพรรณ  เพชรปุ่น ปวส. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 7231 11 ธ.ค. 51 8,320       8,520        

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง ฝ่ายบริหารทั่วไป (บรรจุ 19 มี.ค. 50)

15 มี.ค. 49 สํานักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

776 นายศุภชัย ใจยอด วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7235 30 เม.ย. 53 8,340       9,100        

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

17 มี.ค. 46 สํานักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

777 นายธนากร  โปทิกําชัย วท.ม. (พืชสวน) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7236 11 ธ.ค. 51 11,000     13,100      

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร (บรรจุ 15 ม.ค. 50)

29 ก.ย. 51 สํานักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

778 นางสาวประภาทิพย์  พันธชาติ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7242 29 เม.ย. 53 8,370       9,130        

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

30 ธ.ค. 44 สํานักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

779 นางสาวสุธีรา  สถาปัตย์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7243 11 ธ.ค. 51 10,350     10,850      

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต (บรรจุ 1 ก.พ. 51)

3 มี.ค. 46 สํานักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

780 นายนฤดม  สุริยตัน วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7244 11 ธ.ค. 51 11,670     12,070      

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต (บรรจุ 1 มิ.ย. 48)

3 พ.ย. 40 สํานักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

781 นางสาวนุชจารี  วนาศิริ วท.ม.(โรคพืช) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7241 11 ก.พ. 52 10,630     12,830      

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

25 พ.ค.50 สํานักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน



หน้าที่ 105 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

782 นางสาวจุลัยรัตน์  ยาฝั้น วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7249 1 ก.ย. 52 8,790       9,490        

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

17 มี.ค. 46 สํานักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

783 นายจาตุรนต์  สุวรรณพินท์ วท.ม.(เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7259 11 ธ.ค.51 11,860     13,760      

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (บรรจุ 1 ก.พ. 51)

25 ต.ค.50 สํานักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

784 นางสาวเบญจกัลยาณี  แสนคํา วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7250 13 ก.ย. 53 7,940       8,700        

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตลําปาง สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

18 พ.ค. 45 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

785 นางสาวจตุพร  ปวนปันคํา วท.บ. (วนศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7251 11 ธ.ค. 51 10,550     11,050      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน (บรรจุ 1 พ.ค. 50)

8 มี.ค. 46 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

786 นางวันเพ็ญ  ยันตดิลก ปวส. (บริหารธุรกิจ) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 7255 26 พ.ค. 52 8,130       8,330        

โรงเรียนพาณิชยการเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอขุนยวม

25 มี.ค. 42 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

787 นายมานะ  เหลืองทองวัฒนา วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7257 11 ธ.ค. 51 11,780     12,180      

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ สํานักงานเกษตรอําเภอขุนยวม (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

ทหารลาดกระบัง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

10 มิ.ย. 41

788 นางปิยะพร  รัตนจารีต ปวส. (การบัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 7261 11 ธ.ค. 51 8,250       8,450        

พณิชยการบางอ้อ สํานักงานเกษตรอําเภอปาย (บรรจุ 21 ส.ค. 50)

20 เม.ย. 39 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

789 นางสาวสุปรียา  บุตรยะ ปวส. (บริหารธุรกิจ) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 7268 20 ก.ย. 53 7,100       7,300        

โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี สํานักงานเกษตรอําเภอปางมะผ้า

27 มี.ค. 45 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

790 นางสาวประภาพร  อุดใจ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7269 1 ก.ย. 52 8,870       9,570        

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอปางมะผ้า

26 ก.พ. 50 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

791 นางพรฤดี  ใจมา ปวส. (บริหารธุรกิจ) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 7272 20 ก.ย. 53 7,100       7,300        

โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอแม่สะเรียง

16 มี.ค. 36 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

792 นางสาววิลาวัณย์  ไฝนันท์ตา วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7273 11 ธ.ค. 51 11,860     12,210      

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอแม่สะเรียง (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

793 นายอภิรักษ์  ประสงค์สุข กษ.บ. (ส่งเสริมการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7276 13 พ.ค. 52 9,160       9,860        

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอแม่สะเรียง

3 เม.ย. 39 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

794 นางสาวศศิวลัย  นพคุณ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7277 11 ธ.ค. 51 9,840       10,440      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอแม่สะเรียง (บรรจุ 1 ก.พ. 51)

9 มี.ค. 45 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

795 นางสุวรรณา  ทิวงค์ ปวส. (บริหารธุรกิจ) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 7282 27 ก.ค. 52 7,840       8,040        

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตลําปาง สํานักงานเกษตรอําเภอแม่ลาน้อย

6 มี.ค. 49 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

796 นางสาวอนงค์  พยัคฆัยหพล วท.ม. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7284 11 ธ.ค. 51 11,960     13,860      

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอแม่ลาน้อย (บรรจุ 15 ม.ค. 50)

๑๙ พ.ค. ๔๙ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

797 นายภูษิต  สอนศรี วท.บ. (เคมีเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7286 11 ธ.ค. 51 10,110     10,710      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอแม่ลาน้อย (บรรจุ 7 ก.พ. 51)

4 มี.ค. 48 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

798 นายอดิสรณ์  ลาภพระแก้ว วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7287 11 ธ.ค. 51 10,330     10,830      

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอแม่ลาน้อย (บรรจุ 15 ส.ค. 50)

6 มี.ค. 49 จังหวัดแม่ฮ่องสอน



หน้าที่ 107 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

799 นายวารินทร์  พงษ์ตา วท.ม. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7288 13 พ.ค. 52 10,100     12,400      

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอแม่ลาน้อย

16 ต.ค. 52 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

800 นางสาวทิวาวรรณ์  สุทธวงค์ ปวส. (บริหารธุรกิจ) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 7290 15 มิ.ย. 52 7,740       7,940        

วิทยาลัยการอาชีพเชียงคํา สํานักงานเกษตรอําเภอสบเมย

24 มี.ค. 49 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

801 นายสุเมธ  พั่วพัก วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 1656 11 ธ.ค. 53 11,760     12,160      

สถาบันราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ สํานักงานเกษตรอําเภอสบเมย (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

802 นายวิษณุ  คําพินิจ วท.ม. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7293 11 ธ.ค. 51 12,230     14,030      

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอสบเมย (บรรจุ 1 พ.ค. 50)

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

803 นางสาวปารชญา  พิสูตร วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7294 13 พ.ค. 52 8,990       9,690        

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอสบเมย

12 พ.ค. 47 จังหวัดแม่ฮ่องสอน



หน้าที่ 108 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

804 นางพรรณี  จันทร์สืบ ปวส. (คอมพิวเตอร์) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 7299 11 ธ.ค. 51 8,250       8,450        

วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ฝ่ายบริหารทั่วไป (บรรจุ 2 ก.ค. 50)

25 มี.ค. 39 สํานักงานเกษตรจังหวัดยะลา

805 นางสาวเกณฑ์ฤดี  ศรีสําราญ วท.บ. (การจัดการประมง) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7304 11 ธ.ค. 51 10,590     11,090      

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร (บรรจุ 2 ก.ค. 50)

วิทยาเขตตรงั สํานักงานเกษตรจังหวัดยะลา

12 มี.ค. 49

806 นางสาวรุ่งนภา  ทวนทอง วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7305 13 พ.ค. 52 9,020       9,720        

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

4 เม.ย. 48 สํานักงานเกษตรจังหวัดยะลา

807 นายพิทวัส สุสิงสา วท.ม. (การจัดการทรัพยากรการเกษตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7312 1 ก.ย. 52 10,200     12,500      

และสิ่งแวดล้อม) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรจังหวัดยะลา

19 ต.ค. 52

808 นายอารีฟ  มหัศนียนนท์ ศศ.ม. (การจัดการธุรกิจเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7325 29 ธ.ค. 52 13,640     15,010      

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (บรรจุ 15 ม.ค. 50)

14 พ.ค. 51 สํานักงานเกษตรจังหวัดยะลา

809 นายอับดุลญาลีล  บูระพา วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7363 11 ก.พ. 52 9,210       9,910        

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

16 มี.ค. 43 สํานักงานเกษตรจังหวัดยะลา

810 นางสาวพัชรินทร์  รัตนพงศ์ วท.ม. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7316 8 เม.ย. 52 10,110     12,410      

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองยะลา

1 พ.ค. 50 จังหวัดยะลา

811 นางสาววันวิสาข์  จั่นเพชร วท.บ. (สัตวศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7318 11 ธ.ค. 51 9,720       10,320      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองยะลา (บรรจุ 1 ก.พ. 51)

5 มี.ค. 48 จังหวัดยะลา



หน้าที่ 109 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

812 นางสาวรอฮ์ยาตี หะยีสาอุ ปวส. (การบัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 7323 11 ธ.ค. 51 8,390       8,590        

วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส สํานักงานเกษตรอําเภอบันนังสตา (บรรจุ 2 ก.ค. 50)

24 มี.ค. 40 จังหวัดยะลา

813 นายซุฟเฟียน  สะอะ วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7334 11 ธ.ค. 51 10,370     10,870      

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สํานักงานเกษตรอําเภอรามัน (บรรจุ 2 ก.ค. 50)

30 มี.ค. 50 จังหวัดยะลา

814 นางสาวทิพย์ธญา  รอดพล วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7341 11 ธ.ค. 51 10,040     10,640      

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอยะหา (บรรจุ 2 ก.ค. 50)

20 พ.ย. 49 จังหวัดยะลา

815 นายอับดุลฮาฟีซ  สะตีมือมะ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7346 11 ธ.ค. 51 10,280     10,810      

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอยะหา (บรรจุ 2 ก.ค. 50)

22 มี.ค. 47 จังหวัดยะลา

816 นายซูลกอร์นัยน์ มะลี ปวส. (การบัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 7348 11 ธ.ค. 51 7,920       8,120        

วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส สํานักงานเกษตรอําเภอธารโต (บรรจุ 2 ก.ค. 50)

23 มี.ค. 41 จังหวัดยะลา

817 นางสาวสุวัฒนา  แก่นเพชร ปวส. (บัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 7354 20 ก.ย. 53 7,100       7,300        

เทคนิคบริหารธุรกิจยะลา สํานักงานเกษตรอําเภอกาบัง

จังหวัดยะลา

818 นางสาวอริยพร  เซ่งซิ้ว วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7355 11 ธ.ค. 51 9,960       10,560      

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอกาบัง (บรรจุ 2 ก.ค. 50)

12 พ.ค. 47 จังหวัดยะลา

819 นางสาวอาภรณ์  รัตนพิบูลย์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7365 11 ธ.ค. 51 10,490     10,990      

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอเบตง (บรรจุ 2 ก.ค. 50)

29 มี.ค. 45 จังหวัดยะลา



หน้าที่ 110 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

820 นางสุปราณี  ระวังดี วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7381 11 ธ.ค. 51 10,370     10,870      

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร (บรรจุ 15 ม.ค. 50)

26 มี.ค. 42 สํานักงานเกษตรจังหวัดยโสธร

821 นางสาววัชรินทร์  พลภูงา วท.บ. (วนศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7389 30 เม.ย. 53 8,280       9,040        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

13 มี.ค. 49 สํานักงานเกษตรจังหวัดยโสธร

822 นางยอดขวัญ  ไทยเกื้อ วท.บ. (ศึกษาศาสตร์-เกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7400 22 เม.ย. 53 8,350       9,110        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองยโสธร

3 ต.ค. 41 จังหวัดยโสธร

823 นางประไพศรี  สารจันทร์ วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7403 13 พ.ค. 52 9,010       9,710        

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองยโสธร

จังหวัดยโสธร

824 นางสาวเสาวลักษณ์  บุตชา ปวส. (การบญัชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 7406 11 ธ.ค. 51 8,350       8,550        

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม สํานักงานเกษตรอําเภอเลิงนกทา (บรรจุ 21 ส.ค. 50)

17 มี.ค. 41 จังหวัดยโสธร

825 นายพิชิต  ปะการะสังข์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7411 1 ก.ย. 52 8,760       9,460        

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สํานักงานเกษตรอําเภอเลิงนกทา

17 มี.ค. 48 จังหวัดยโสธร

826 นางสาวนิสาชล  เครื่องจันทร์ วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7417 22 เม.ย. 53 8,330       9,090        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอมหาชนะชัย

28 เม.ย. 52 จังหวัดยโสธร

827 นางเสาวนีย์  จําปาดี วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7428 29 เม.ย. 53 8,330       9,090        

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอคําเขื่อนแก้ว

จังหวัดยโสธร

828 ว่าที่ ร.ต.รณยศ  โมฆรัตน์ วท.บ. (ประมง) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7430 29 เม.ย. 53 8,330       9,090        

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สํานักงานเกษตรอําเภอคําเขื่อนแก้ว

11 มี.ค. 48 จังหวัดยโสธร



หน้าที่ 111 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

829 นางวัชราภรณ์  จวนสาง วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7449 8 เม.ย. 52 9,010       9,710        

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ สํานักงานเกษตรอําเภอป่าติ้ว

ทหารลาดกระบัง จังหวัดยโสธร

830 นางสาวเสงี่ยม  แสวงชอบ วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7450 13 ก.ย. 53 7,940       8,700        

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สํานักงานเกษตรอําเภอป่าติ้ว

7 มี.ค. 47 จังหวัดยโสธร

831 นายณัฐวรรธ  เผ่าภูธร วท.บ. (สัตวศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7451 11 ธ.ค. 51 12,710     12,910      

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอป่าติ้ว (บรรจุ 15 พ.ย. 47)

29 ธ.ค. 38 จังหวัดยโสธร

832 นางสาวรจนา  ขันแข็ง วท.บ. (วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7452 13 พ.ค. 52 9,010       9,710        

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สํานักงานเกษตรอําเภอป่าติ้ว

10 มี.ค. 45 จังหวัดยโสธร

833 นายจักรกรี  ธิมาชัย วท.ม.(ส่งเสริมการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7455 11 ก.พ. 52 10,520     12,720      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอทรายมูล

22 พ.ย.49 จังหวัดยโสธร

834 นางสาวมะลิวรรณ  จุรุทา วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบตัิการ 7456 13 ก.ย. 53 7,940       8,700        

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สํานักงานเกษตรอําเภอทรายมูล

24 มี.ค. 48 จังหวัดยโสธร

835 นางสาวสาธินี  จองเดิน วท.ม. (ส่งเสริมการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7457 8 เม.ย. 52 10,060     12,360      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอทรายมูล

30 พ.ค. 51 จังหวัดยโสธร

836 นางสาวจุฑารัตน์  บัวขาว วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7460 22 เม.ย. 53 8,330       9,090        

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สํานักงานเกษตรอําเภอทรายมูล

10 มี.ค. 49 จังหวัดยโสธร

837 นายปรีชา  พรมนา วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7463 30 เม.ย. 53 8,380       9,140        

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอค้อวัง

16 มิ.ย. 47 จังหวัดยโสธร



หน้าที่ 112 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

838 นางสาวศิริรัตน์  ชูรัตน์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7468 1 ก.ย. 52 8,910       9,610        

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สํานักงานเกษตรอําเภอค้อวัง

18 เม.ย. 48 จังหวัดยโสธร

839 นางกรรณิกา  บัวภาเรือง ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 7470 20 ก.ค. 52 7,670       7,870        

เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สํานักงานเกษตรอําเภอไทยเจริญ

9 พ.ค. 48 จังหวัดยโสธร

840 นายวิเศษ  สีดีวงศ์ กษ.บ. (การจัดการการผลิตพืช) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7474 11 ก.พ. 52 8,970       9,670        

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชการ สํานักงานเกษตรอําเภอไทยเจริญ

จังหวัดยโสธร



หน้าที่ 113 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

841 นายสันติ  โสเส วท.บ. (วนศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7499 30 เม.ย. 53 8,400       9,160        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

9 มี.ค. 45 สํานักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด

842 นายมนวัฒน์  บุญพรหม วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7507 30 เม.ย. 53 8,450       9,210        

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

843 นางธัญชนก กาศสกุล วท.บ. (สัตวศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7525 11 ธ.ค. 51 9,950       10,550      

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภออาจสามารถ (บรรจุ 1 ก.พ. 51)

จังหวัดร้อยเอ็ด

844 นายสมชาย  ไพรออ วท.บ. (พืชสวน) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7526 11 ธ.ค. 51 11,660     12,060      

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สํานักงานเกษตรอําเภออาจสามารถ (บรรจุ 1 ก.ค. 48)

จังหวัดร้อยเอ็ด

845 นางสาวแวววิมล  วอขวา ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 7540 20 ก.ย. 53 7,100       7,300        

โรงเรียนพาณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด สํานักงานเกษตรอําเภอเกษตรวิสัย

จังหวัดร้อยเอ็ด

846 นายกนกศักดิ์  แสนวัฒน์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7543 22 เม.ย. 53 8,370       9,130        

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สํานักงานเกษตรอําเภอเกษตรวิสัย

28 เม.ย. 43 จังหวัดร้อยเอ็ด

847 นายเกียรติศักดิ์  อาจหาญ วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7550 11 ธ.ค. 51 12,400     12,700      

สถาบันราชภัฎมหาสารคาม สํานักงานเกษตรอําเภอเกษตรวิสัย (บรรจุ 20 พ.ย. 48)

24 มี.ค. 43 จังหวัดร้อยเอ็ด

848 นางสาวอัชรีย์  หงษ์ประสิทธิ์ วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7556 13 พ.ค. 52 8,810       9,510        

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอปทุมรัตน์

25 ก.พ. 44 จังหวัดร้อยเอ็ด

849 นายฉัตรชัย  นาอ้อม วท.บ. (ศึกษาศาสตร์-เกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7565 11 ธ.ค. 51 10,440     10,940      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอพนมไพร (บรรจุ 15 ต.ค. 47)

จังหวัดร้อยเอ็ด



หน้าที่ 114 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

850 นางสาวทับทิม  ผดุงกิจ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7568 29 เม.ย. 53 8,370       9,130        

วิทยาลัยครูมหาสารคาม สํานักงานเกษตรอําเภอพนมไพร

จังหวัดร้อยเอ็ด

851 นางสาวณะที  นาห้วยล้อม กษ.ม. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7583 11 ธ.ค. 51 13,110     14,710      

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สํานักงานเกษตรอําเภอโพนทอง

13 พ.ย. 51 จังหวัดร้อยเอ็ด

852 นางสาวพรรณี  ใยมณี วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7589 11 ธ.ค. 51 10,030     10,630      

มหาวิทยาลัยนเรศวร สํานักงานเกษตรอําเภอเสลภูมิ (บรรจุ 15 ส.ค. 50)

จังหวัดร้อยเอ็ด

853 นางสาวอิสราภรณ์  ทองเพียง วท.บ. (สัตวศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7605 11 ธ.ค. 51 11,620     12,020      

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า สํานักงานเกษตรอําเภอสุวรรณภูมิ (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง จังหวัดร้อยเอ็ด

854 นางสาวพันธิวา  พรมเพียงช้าง กษ.ม. (ส่งเสรมิการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7636 11 ธ.ค. 51 12,990     14,590      

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สํานักงานเกษตรอําเภอหนองพอก (บรรจุ 1 พ.ย. 47)

จังหวัดร้อยเอ็ด

855 นางอัญชลี  แสงสวัสดิ์ ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 7654 20 ก.ย. 53 7,100       7,300        

โรงเรียนเทคโนโลยีคณาสวัสดิ์ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองสรวง

จังหวัดร้อยเอ็ด

856 นายสันติ  พรมแพง วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7656 13 พ.ค. 52 8,820       9,520        

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองสรวง

จังหวัดร้อยเอ็ด

857 นางสาวสุกัญญา  เพ็งศรี วท.บ. (พืชไร่) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7663 11 ธ.ค. 51 12,060     12,360      

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สํานักงานเกษตรอําเภอโพนทราย (บรรจุ 20 พ.ค. 48)

จังหวัดร้อยเอ็ด



หน้าที่ 115 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

858 นายสุระสิทธิ์  มะโนลัย วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7664 13 พ.ค. 52 8,820       9,520        

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอโพนทราย

จังหวัดร้อยเอ็ด

859 นางสุภิญญา  พาหุรัตน์ วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7665 11 ธ.ค. 51 9,870       10,470      

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอโพนทราย (บรรจุ 1 ก.พ. 51)

17 พ.ค. 39 จังหวัดร้อยเอ็ด

860 นางสาวสอ้าน  บุญจอง วท.บ. (สัตวศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7670 11 ธ.ค. 51 9,880       10,480      

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอเมยวดี (บรรจุ 1 ก.พ. 51)

จังหวัดร้อยเอ็ด

861 นายรัชชมงคล  พารา วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7677 11 ธ.ค. 51 10,060     10,660      

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอศรีสมเด็จ (บรรจุ 1 มิ.ย. 40)

1 มิ.ย. 40 จังหวัดร้อยเอ็ด

862 นางสาวบังอร  แสนศรี วท.บ. (ปฐพีวิทยา) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7694 11 ธ.ค. 51 10,140     10,740      

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอจังหาร (บรรจุ 15 ส.ค. 50)

จังหวัดร้อยเอ็ด

863 นายสอง  โสมเกษตรินทร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7696 11 ธ.ค. 51 12,430     12,730      

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตสุรินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอหนองฮี (บรรจุ 1 ก.ค. 48)

จังหวัดร้อยเอ็ด

864 นางอุไร  โมรา วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7700 22 เม.ย. 53 8,400       9,160        

สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี สํานักงานเกษตรอําเภอทุ่งเขาหลวง

19 มี.ค. 46 จังหวัดร้อยเอ็ด



หน้าที่ 116 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

865 นางสาววรรณฤดี  พีระกุล ปวส. (เลขานุการ) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 7747 20 ก.ย. 53 7,100       7,300        

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลพณิชยการพระนคร ฝ่ายบริหารทั่วไป

๒ มี.ค. ๔๕ สํานักงานเกษตรจังหวัดระนอง

866 นายสุวัฒน์  แซ่ลิ้ว ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 7706 11 ธ.ค. 51 8,340       8,540        

วิทยาลัยเทคนิคระนอง ฝ่ายบริหารทั่วไป (บรรจุ 23 ก.ค. 50)

๒๑ มี.ค. ๔๔ สํานักงานเกษตรจังหวัดระนอง

867 นางสาวจนัญญา  เฟื่องฟุ้ง วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7718 30 เม.ย. 53 8,370       9,130        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองระนอง

4 ต.ค. 46 จังหวัดระนอง

868 นางสาวนาถินี  ศรีทะชะ ปวส. (เลขานุการ) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 7720 12 พ.ค. 52 8,030       8,230        

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคใต้ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองระนอง

จังหวัดระนอง

869 นางสาววรรณนิภา  ทองชันลุก วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5033 13 พ.ค. 52 9,190       9,890        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองระนอง

๑๐ มี.ค. ๕๐ จังหวัดระนอง

870 นางสาววรรณา  ชูแก้ว ปวส. (การตลาด) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 7728 20 ก.ค. 52 7,690       7,890        

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง สํานักงานเกษตรอําเภอกะเปอร์

17 มี.ค. 42 จังหวัดระนอง

871 นายสุวิทย์  อ้นเขาวงศ์ วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7732 13 พ.ค. 52 9,010       9,710        

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สํานักงานเกษตรอําเภอกะเปอร์

๖ มี.ค. ๔๒ จังหวัดระนอง

872 นางสาวจินทนา  นพ วท.บ. (ประมง) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7736 13 พ.ค. 52 8,950       9,650        

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอกระบุรี

๒๓ มี.ค. ๔๑ จังหวัดระนอง

873 นายศุภลักษณ์  เศรษฐสกุลชัย วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7737 29 เม.ย. 53 8,370       9,130        

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สํานักงานเกษตรอําเภอกระบุรี

๓๑ มี.ค. ๔๘ จังหวัดระนอง



หน้าที่ 117 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

874 นางศิริทิพย์  แก้วกระจ่าง วท.บ. (วาริชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7741 15 ส.ค. 50 10,190     10,790      

มหาวิทยาลัยบูรพา สํานักงานเกษตรอําเภอละอุ่น

๑๒ มี.ค. ๓๔ จังหวัดระนอง

875 นางสาวอารยา  ไชยแก้ว วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7743 13 ก.ย. 53 7,940       8,700        

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอละอุ่น

๒๙ มี.ค. ๔๙ จังหวัดระนอง

876 นางสาวจันทร์จิรา  สมจันทร์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7749 22 เม.ย. 53 8,370       9,130        

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอสุขสําราญ

๒๙ มี.ค. ๔๙ จังหวัดระนอง

877 นายณัฐวุฒิ  นิยมคํา วท.ม. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 6618 13 พ.ค. 52 10,130     12,430      

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอสุขสําราญ

๑๖ พ.ค. ๕๑ จังหวัดระนอง



หน้าที่ 118 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

878 นางสาวรติรัตน์  กอเซ็ม ปวส. (การบัญชี) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน 7755 11 ธ.ค. 51 8,270       8,470        

วิทยาลัยเทคนิคระยอง ฝ่ายบริหารทั่วไป (บรรจุ 1 พ.ค. 50)

22 มี.ค. 42 สํานักงานเกษตรจังหวัดระยอง

879 นางหทัยทิพย์  บุญโย วท.บ. (ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7781 11 ธ.ค. 51 11,700     12,100      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองระยอง (3 ต.ค. 48)

13 มี.ค. 42 จังหวัดระยอง

880 นางสาวอุสา  วงษ์น้อย วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7785 22 เม.ย. 53 8,380       9,140        

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองระยอง

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง จังหวัดระยอง

881 นางสาวนพเกล้า  ดวงหิรัญภักดี วท.ม.(เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10268 11 ธ.ค.51 11,430     13,410      

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอแกลง (บรรจุ 15 ม.ค.50)

31 ต.ค.51 จังหวัดระยอง

882 นางสุนิสา  เลิศศิริ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7811 8 เม.ย. 52 8,790       9,490        

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ สํานักงานเกษตรอําเภอแกลง

ทหารลาดกระบัง จังหวัดระยอง

21 เม.ย. 42

883 นางสาวศุลีพร  แก้วไกรสร ปวส. (การตลาด) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 7825 20 ก.ย. 53 7,100       7,300        

วิทยาลัยพาณิชยการเชตุพน สํานักงานเกษตรอําเภอวังจันทร์

4 มี.ค. 46 จังหวัดระยอง

884 นายสันติ  จอมจติ วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7829 11 ก.พ. 52 9,150       9,850        

มหาวิทยาลัยรามคําแหง สํานักงานเกษตรอําเภอวังจันทร์

19 พ.ค. 46 จังหวัดระยอง

885 นางประทุมทิพย์  สินเปียม วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7833 11 ก.พ. 52 9,150       9,850        

มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี สํานักงานเกษตรอําเภอเขาชะเมา

11 พ.ค. 46 จังหวัดระยอง



หน้าที่ 119 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

886 นางสาวสุพิชฌาย์ ภักดีกูล อนุปริญญา (การจัดการทั่วไป) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 7843 11 ธ.ค. 51 7,650       7,850        

สถาบันราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ฝ่ายบริหารทั่วไป (บรรจุ 21 ส.ค. 50)

25 มิ.ย. 45 สํานักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี

887 นางสาวพยุ  สุธาพจน์ ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน ๗๘๔๔ 9 เม.ย. 53 7,950       8,150        

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ฝ่ายบริหารทั่วไป (บรรจุ 23 มี.ค. 52)

สํานักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี

888 นางสาวนุชนาถ  จิตโสภา วท.บ. (พัฒนาการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ ๗๘๕๒ 11 ธ.ค. 51 11,710     12,110      

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง สํานักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี

889 นายกิตติทัต  ส่องสว่าง วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ ๗๘๕๓ 11 ธ.ค. 51 11,700     12,100      

สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร (บรรจุ ๓ ต.ค. ๔๘)

26 มี.ค. 42 สํานักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี

890 นางสาวหทัยชนก  สุขเปี่ยม วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ ๗๘๖๑ 11 ธ.ค. 51 12,470     12,770      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (บรรจุ ๒๐ พ.ค. ๔๘)

9 มี.ค. 45 สํานักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี

891 นางสาวกันทิมา  พานิชเจริญ ศษ.บ. (การจัดการทรัพยากรเกษตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ ๗๘๗๔ 11 ก.พ. 52 9,100       9,800        

และสิ่งแวดล้อม) สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองราชบุรี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดราชบุรี

892 นางนงลักษณ์  เพชรสะแก วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ ๗๘๗๕ 11 ธ.ค. 51 9,850       10,450      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองราชบุรี (บรรจุ 15 ส.ค. 50)

จังหวัดราชบุรี

893 นางสาวปิยรักษ์  รัศมี วท.ม. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ ๗๘๘๑ 23 ก.ค. 53 14,890     15,610      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอบางแพ

25 มิ.ย. 45 จังหวัดราชบุรี

894 นายภาณุวัฒน์  ลี้เลอเกียรติ วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ ๗๘๙๔ 13 พ.ค. 52 8,880       9,580        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านโป่ง

10 มี.ค. 50 จังหวัดราชบุรี



หน้าที่ 120 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

895 นางสาววันทนีย์  วิชชุประเสริฐ ศศ.ม. (ธุรกิจการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7899 11 ก.พ. 52 10,100     12,400      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านโป่ง

23 มิ.ย. 53 จังหวัดราชบุรี

896 นางสาวชรัณญา  สังข์ทอง วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ ๗๙๐๐ 1 ก.ย. 52 8,700       9,410        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านโป่ง

6 มี.ค. 47 จังหวัดราชบุรี

897 นางสาวปรียาภรณ์  อุ่นศิริ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ ๗๙๐๕ 29 เม.ย. 53 7,940       8,700        

สถาบันราชภัฏเพชรบุรี สํานักงานเกษตรอําเภอจอมบึง

11 เม.ย. 46 จังหวัดราชบุรี

898 นางสาวจันทนา  คงสมบัติ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ ๗๙๐๗ 11 ธ.ค. 51 11,520     11,920      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอจอมบึง (บรรจุ ๓ ต.ค. ๔๘)

7 ม.ิย. 46 จังหวัดราชบุรี

899 นายสุรินทร์  เทพกาวงค์ วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ ๗๙๑๑ 29 เม.ย. 53 8,410       9,170        

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอจอมบึง

7 มี.ค. 48 จังหวัดราชบุรี

900 นายณรงค์  แสงจันทร์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ ๗๙๑๖ 13 ก.ย. 53 7,940       8,700        

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง สํานักงานเกษตรอําเภอดําเนินสะดวก

จังหวัดราชบุรี

901 นางสิวรดา  สุวรรณรัตนศรี วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ ๗๙๒๙ 29 เม.ย. 53 8,330       9,090        

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สํานักงานเกษตรอําเภอปากท่อ

จังหวัดราชบุรี

902 นายปฐมชัย  คชะสุต วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ ๗๙๒๓ 29 เม.ย. 53 8,330       9,090        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอดําเนินสะดวก

จังหวัดราชบุรี

903 นายราเมศ  จําศิลป วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ ๗๙๓๒ 11 ธ.ค. 51 12,450     12,750      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอปากท่อ (บรรจุ ๑๕ ต.ค. ๔๗)

8 มี.ค. 46 จังหวัดราชบุรี



หน้าที่ 121 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

904 นางปิยะวรรณ  เกรียงไกรฤทธิ์ วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ ๗๙๓๓ 11 ธ.ค. 51 10,120     10,720      

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอปากท่อ (บรรจุ ๒๐ ส.ค. ๕๐)

24 เม.ย. 45 จังหวัดราชบุรี

905 นายสุพรรณ์  สมหมาย วท.บ. (สัตวศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ ๗๙๓๔ 11 ธ.ค. 51 11,270     11,670      

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สํานักงานเกษตรอําเภอปากท่อ (บรรจุ ๓ ต.ค. ๔๘)

6 มี.ค. 42 จังหวัดราชบุรี

906 นางสาวนิศากร  ลี้ชาญพานิชยกิจ วท.ม. (ส่งเสริมการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7941 13 พ.ค. 52 10,090     12,390      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอโพธาราม

27 มิ.ย. 51 จังหวัดราชบุรี

907 นายวิวัฒน์  ภู่พร้อม วท.บ. (การประมง) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7944 11 ธ.ค. 51 12,110     12,410      

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สํานักงานเกษตรอําเภอโพธาราม (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

จังหวัดราชบุรี

908 นายประชุม  ชูเนียม วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7947 13 พ.ค. 52 8,940       9,640        

สถาบันราชภัฏเพชรบุรี สํานักงานเกษตรอําเภอโพธาราม

จังหวัดราชบุรี

909 นางสาวสุภิญญา  เชาวสกู วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7949 29 เม.ย. 53 8,330       9,090        

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอโพธาราม

จังหวัดราชบุรี

910 นายประวิน  นัยเจริญ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ ๗๙๖๔ 13 ก.ย. 53 7,940       8,700        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอสวนผึ้ง

8 มี.ค. 46 จังหวัดราชบุรี

911 นางสาวฉันทิดา  กระทุ่มแก้ว วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ ๗๙๖๖ 13 พ.ค. 52 8,810       9,510        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านคา

11 มี.ค. 49 จังหวัดราชบุรี

912 นายเมธา  นุชนารถ วท.บ. (พืชไร-่นา) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ ๗๙๖๒ 11 ธ.ค. 51 11,770     12,170      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านคา (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

จังหวัดราชบุรี



หน้าที่ 122 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

913 นายคมสันต์  ใจยะสุข วท.บ. (วนศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7994 13 พ.ค. 52 8,940       9,640        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

914 นายชรินทร์  ไตรศักดิ์ศรี วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 7997 11 ก.พ. 52 9,100       9,800        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองลพบุรี

17 พ.ค. 48 จังหวัดลพบุรี

915 นางสาวฌามา  รื่นรมย์ วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8007 11 ธ.ค. 51 9,950       10,550      

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองลพบุรี (15 ส.ค. 50)

29 มิ.ย. 48 จังหวัดลพบุรี

916 นางสาวอุไรรัตน์  ดวงฉวี วท.บ. (อารักขาพืช) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8008 13 พ.ค. 52 9,040       9,740        

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

917 นางสาวอาทิตยา  ไชโย วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8010 11 ธ.ค. 51 12,220     12,520      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองลพบุรี (บรรจุ 1 ก.ค. 48)

จังหวัดลพบุรี

918 นางสาวนันธิดา  ไผ่ตะคุ วท.บ. (ประมง) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8050 11 ธ.ค. 51 10,480     10,980      

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สํานักงานเกษตรอําเภอพัฒนานิคม (1 พ.ค. 50)

19 มี.ค. 47 จังหวัดลพบุรี

919 นางสาวระพีพรรณ  ชั่งใจ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8051 8 เม.ย. 52 9,150       9,850        

สถาบันราชภัฎเทพสตรี สํานักงานเกษตรอําเภอพัฒนานิคม

20 มี.ค. 39 จังหวัดลพบุรี

920 นางเปมิกา  ปาลวัฒน์ วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8060 22 เม.ย. 53 8,420       9,180        

มหาวิทยาลัยนเรศวร สํานักงานเกษตรอําเภอท่าวุ้ง

3 มี.ค. 46 จังหวัดลพบุรี

921 นางสาวจิตรลดา  แก้วคํา วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8065 11 ก.พ. 52 9,100       9,800        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอท่าวุ้ง

จังหวัดลพบุรี



หน้าที่ 123 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

922 นางเสาวณีย์  พูลแย้ม วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8068 11 ธ.ค. 51 12,860     13,060      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอท่าวุ้ง (15 พ.ย. 47)

13 มี.ค. 44 จังหวัดลพบุรี

923 นายถาวร  เสงี่ยมวงษ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8072 11 ก.พ. 52 9,190       9,890        

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สํานักงานเกษตรอําเภอท่าหลวง

4 มี.ค. 50 จังหวัดลพบุรี

924 ว่าที่ ร.ต.วรรณศักดิ์  วรรณกุล วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8086 1 ก.ย. 52 8,640       9,400        

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลบางพระ สํานักงานเกษตรอําเภอโคกเจริญ

9 มี.ค. 39 จังหวัดลพบุรี

925 นางสาวกมลวรรณ  พูลทอง วท.บ. (ประมง) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8088 3 มิ.ย. 53 7,940       8,700        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอโคกเจริญ

13 มี.ค. 49 จังหวัดลพบุรี

926 นายประธาน  สอนทรัพย์ วท.บ. (สัตวศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8100 29 เม.ย. 53 8,330       9,090        

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอหนองม่วง

จังหวัดลพบุรี

927 นางสาวอัมไพ  สวนขํา วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8103 13 พ.ค. 52 8,990       9,690        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอหนองม่วง

10 มี.ค. 44 จังหวัดลพบุรี



หน้าที่ 124 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

928 นางจิตติมา  ชวพันธ์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8197 ๑๑ ต.ค. ๕๑ 12,280     12,580      

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอแม่ทะ (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

จังหวัดลําปาง



หน้าที่ 125 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

929 นางนงลักษณ์  แสนบัวผัน วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8311 11 ธ.ค. 51 12,070     12,370      

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองลําพูน (บรรจุ 20 พ.ค. 48)

1 มี.ค. 41 จังหวัดลําพูน

930 นางสาวเริงขวัญ  สุริยะปัน วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8331 11 ธ.ค. 51 10,230     10,810      

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอลี้ (บรรจุ 15 ส.ค. 50)

6 มี.ค. 43 จังหวัดลําพูน

931 นางสุทิน  ดีอุโมงค์ ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณบัณฑิต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8365 11 ธ.ค. 51 10,430     10,930      

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สํานักงานเกษตรอําเภอทุ่งหัวช้าง (บรรจุ 1 พ.ค. 50)

8 ก.พ. 31 จังหวัดลําพูน

932 นางวิไลพร  โพธิพฤกษ์ ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8376 11 ธ.ค. 51 12,260     12,560      

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สํานักงานเกษตรอําเภอเวียงหนองล่อง (บรรจุ 15 พ.ย. 47)

31 ต.ค. 37 จังหวัดลําพูน



หน้าที่ 126 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

933 นางวังนภา  ขุมทอง ปวส. (การตลาด) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 8382 15 มิ.ย. 52 7,190       7,390        

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ฝ่ายบริหารทั่วไป

วิทยาเขตขอนแก่น สํานักงานเกษตรจังหวัดเลย

934 นายอนิวรรตน์ บุตรวิไล วท.ม.(เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8389 11 ธ.ค. 51 12,080     13,910      

มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร (บรรจุ 1 ก.ค.48)

7 ก.ย.41 สํานักงานเกษตรจังหวัดเลย

935 นางสาวคนึงนุช พึ่มชัย วท.บ (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8398 13 พ.ค. 52 9,250       9,950        

มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

สํานักงานเกษตรจังหวัดเลย

936 นางนันทิยา ศรีทัดจันทา วท.บ. (โรคพืช) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8409 11 ธ.ค.51 12,080     12,380      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอเมือง (บรรจุ 1 ก.ค.48)

จังหวัดเลย

937 นางสาวทิพวรรณ  กันหาญาติ วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8424 13 พ.ค. 52 10,170     12,470      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอเชียงคาน

17 ม.ค. 48 จังหวัดเลย

938 นางสาวสมโภชน์  บุญชื่น วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8428 13 พ.ค. 52 9,150       9,850        

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอภูกระดึง

จังหวัดเลย

939 นายทวัช  มาตุ่น วท.บ.(เทคโนโลยีการผลิตพืช) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10817 11 ธ.ค.51 10,010     10,610      

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สํานักงานเกษตรอําเภอวังสะพุง  (บรรจุ 1 ก.พ.51)

จังหวัดเลย

940 นางสาวกนกวรรณ วชิรบรรจง วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8454 11 ธ.ค.51 10,220     10,810      

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอด่านซ้าย  (บรรจุ 15 ส.ค.51)

จังหวัดเลย

941 นายจํารัส  นวลจันทร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8455 11 ธ.ค.51 10,010     10,610      

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอด่านซ้าย  (บรรจุ 1 ก.พ.51)

จังหวัดเลย



หน้าที่ 127 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

942 นางสาวธิดา  กงทอง ปวส. (บัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 8458 ๑๒ มี.ค. ๕๒ 8,010       8,210        

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย สํานักงานเกษตรอําเภอปากชม

จังหวัดเลย

943 นายศราวุฒิ  เกลี้ยงพร้อม วท.บ (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8466 13 พ.ค. 52 9,150       9,850        

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอภูเรือ

จังหวัดเลย

944 นางสาวจุฑามาศ  รุ่งเกรียงสิทธิ์ วท.บ (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏบิัติการ 8469 8 เม.ย. 52 9,110       9,810        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอภูเรือ

จังหวัดเลย

945 นางวรารัตน์  พลมุข วท.บ.(เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8472 3 มิ.ย. 53 7,940       8,700        

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอนาแห้ว

จังหวัดเลย

946 นายเฉลิมชัย  จันทศร วท.บ.(เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8474 11 ธ.ค.51 10,010     10,610      

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า สํานักงานเกษตรอําเภอนาแห้ว (บรรจุ 1 ก.พ.51)

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง จังหวัดเลย

947 นายจิรวัฒน์ บวบกระโทก กษ.บ. (ส่งเสริมการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8478 1 ก.ย. 52 8,870       9,570        

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สํานักงานเกษตรอําเภอนาด้วง

จังหวัดเลย

948 นางสาวว่านนภา  ขะพินิจ ปวส. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 8483 ๒๐ ก.ย. ๕๓ 7,100       7,300        

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย สํานักงานเกษตรอําเภอภูหลวง

จังหวัดเลย

949 นายชายแดน  ภาวะโคตร วท.บ. (ปฐพีศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8485 11 ธ.ค.51 10,060     10,660      

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอภูหลวง  (บรรจุ 15 ส.ค. 50)

จังหวัดเลย

950 นางสาวนันทภรณ์  สะภา ปวส. (การตลาด) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 8492 15 มิ.ย. 52 7,770       7,970        

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอผาขาว

17 มี.ค. 43 จังหวัดเลย



หน้าที่ 128 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

951 นางสาวขัตติยา  สุวรรณคํา วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8493 1 ก.ย. 52 8,960       9,660        

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอผาขาว

จังหวัดเลย

952 นางสาวภัทรา  ม่วงเพชร วท.บ. (วนศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3117 1 ก.ย. 52 8,920       9,620        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอผาขาว

จังหวัดเลย

953 นางสาวพัชรินทร์ นาคา วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8502 11 ธ.ค.51 12,420     12,720      

สถาบันราชภัฎจันทรเกษม สํานักงานเกษตรอําเภอเอราวัณ  (บรจุ 3 ต.ค.48)

จังหวัดเลย

954 นางสาวธิดารัตน์ แก้วศิริ วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8505 1 ก.ย. 52 8,920       9,620        

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอหนองหิน

จังหวัดเลย



หน้าที่ 129 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

955 นางสาวณภัชนันท์  พรหมลา วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8534 11 ธ.ค. 51 10,150     10,750      

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองศรีสะเกษ (บรรจุ 1 ก.พ. 51)

จังหวัดศรีสะเกษ

956 นายบุญมี  บัวงาม ทษ.บ. (สัตวศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8554 11 ธ.ค. 51 12,460     12,760      

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอกันทรลักษ์ (บรรจุ 15 ต.ค. 47)

จังหวัดศรีสะเกษ

957 นายธวัชชัย  ดีลาส วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8557 11 ธ.ค. 51 11,590     11,990      

สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี สํานักงานเกษตรอําเภอกันทรลักษ์ (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

จังหวัดศรีสะเกษ

958 นางสาวอนงค์  สายเสน วท.บ. (วนศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3553 13 พ.ค. 52 8,950       9,650        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอกันทรลักษ์

จังหวัดศรีสะเกษ

959 นายศุภกิจ  จันทร์กลั่น วท.บ. (วนศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8562 13 พ.ค. 52 9,120       9,820        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอกันทรลักษ์

จังหวัดศรีสะเกษ

960 นายดํารัส  อ่อนทรวง วท.บ. (การประมง) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8565 11 ธ.ค. 51 10,190     10,790      

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอกันทรลักษ์ (บรรจุ 15 ส.ค. 50)

จังหวัดศรีสะเกษ

961 นางสาวสุรินทร์  นวลศรี ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 8567 20 ก.ย. 53 7,100       7,300        

โรงเรียนบริหารธุรกิจละโว้ สํานักงานเกษตรอําเภอกันทรารมย์

21 มี.ค. 45 จังหวัดศรีสะเกษ

962 นางสาวขนัตยา  ลลิตจรูญ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8568 8 เม.ย. 52 9,090       9,790        

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า สํานักงานเกษตรอําเภอกันทรารมย์

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง จังหวัดศรีสะเกษ

963 นายเอกราช  เชื้อทอง วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8573 11 ธ.ค. 51 10,230     10,810      

สถาบันราชภัฏสุรินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอกันทรารมย์ (บรรจุ 1 พ.ค. 50)

จังหวัดศรีสะเกษ



หน้าที่ 130 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

964 นางสาวอัจฉรียา นิ่มไพบูลย์ วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8576 11 ธ.ค. 51 9,900       10,500      

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สํานักงานเกษตรอําเภอกันทรารมย์ (บรรจุ 15 ส.ค. 50)

จังหวัดศรีสะเกษ

965 นางสาวพิศมัย  โพธิ์ขาว วท.บ. (พืชไร่) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8578 11 ธ.ค. 51 12,010     12,310      

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอกันทรารมย์ (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

จังหวัดศรีสะเกษ

966 นางรัตติยา  ฐิติสมบูรณ์ วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8579 11 ธ.ค. 51 12,230     12,530      

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สํานักงานเกษตรอําเภอกันทรารมย์ (บรรจุ 20 พ.ค. 48)

จังหวัดศรีสะเกษ

967 นางสาววิชญาดา  ชัยศรีษะ วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8582 11 ธ.ค. 51 10,480     10,980      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอขขุันธ์ (บรรจุ 1 พ.ค. 50)

จังหวัดศรีสะเกษ

968 นางสาวณัฐธภา  ศิริมาก วท.บ. (สัตวศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8584 11 ธ.ค. 51 11,900     12,210      

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอขุขันธ์ (บรรจุ 1 ก.ค. 48)

จังหวัดศรีสะเกษ

969 นายณัฐพัชญ์  นันท์พงศ์ภัค วท.บ. (สัตวศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8587 8 เม.ย. 52 9,160       9,860        

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอขุขันธ์

จังหวัดศรีสะเกษ

970 นางสาวนลินี  ทองรุณ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8589 8 เม.ย. 52 9,050       9,750        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอขุขันธ์

จังหวัดศรีสะเกษ

971 นายรวม  กวดขันธ์ วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3675 13 พ.ค. 52 8,950       9,650        

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า สํานักงานเกษตรอําเภอขุขันธ์

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง จังหวัดศรสีะเกษ

972 นางสาววันเพ็ญ   ชูชี วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8596 1 ก.ย. 52 8,760       9,460        

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สํานักงานเกษตรอําเภอขุขันธ์

วิทยาเขตจันทบุรี จังหวัดศรีสะเกษ



หน้าที่ 131 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

973 นางสาวพัชรา  เข็ญคํา วท.บ. (ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8600 11 ธ.ค. 51 9,910       10,510      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอขุนหาญ (บรรจุ 1 ก.พ. 51)

จังหวัดศรีสะเกษ

974 นางสาวนภลดา  น้อยคําพวง วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8603 13 พ.ค. 52 9,130       9,830        

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอขุนหาญ

จังหวัดศรีสะเกษ

975 นางสาวปิยะธิดา  อ่อนพันธ์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3540 13 พ.ค. 52 8,920       9,620        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอขุนหาญ

จังหวัดศรีสะเกษ

976 นางสาวอนุวรรณ  สวัสดิ์แวงควง วท.บ. (พืชศาสตร์ - พืชสวน) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8615 13 พ.ค. 52 9,110       9,810        

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สํานักงานเกษตรอําเภอปรางค์กู่

วิทยาเขตบางพระ จังหวัดศรีสะเกษ

977 นางสาวปาริชาติ  อาภรณ์วิชานพ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8616 13 พ.ค. 52 9,000       9,700        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอปรางค์กู่

จังหวัดศรีสะเกษ

978 นางสาวชลธิชา  วิยาสิงห์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3572 1 ก.ย. 52 8,920       9,620        

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า สํานักงานเกษตรอําเภอราษีไศล

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง จังหวัดศรีสะเกษ

979 นายสุรชาติ  วรครุธ วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8626 3 มิ.ย. 53 7,940       8,700        

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สํานักงานเกษตรอําเภอราษีไศล

วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

980 นายเฉลิมศักดิ์  ผมพันธ์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8627 11 ธ.ค. 51 12,220     12,520      

สถาบันราชภัฏพระนคร สํานักงานเกษตรอําเภอราษีไศล (บรรจุ 1 ก.ค. 48)

จังหวัดศรีสะเกษ

981 นายยงยศ  ช่วยบุญ วท.บ. (โรคพืช) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8635 11 ธ.ค. 51 12,470     12,770      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภออุทุมพรพิสยั (บรรจุ 15 ต.ค. 47)

จังหวัดศรีสะเกษ



หน้าที่ 132 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

982 นางขวัญเรือน  เตชะสาย วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8652 11 ธ.ค. 51 10,490     10,990      

สถาบันราชภัฏสุรินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอยางชุมน้อย (บรรจุ 3 ก.ค. 49)

จังหวัดศรีสะเกษ

983 นางสาวสุภาพร  บุญมาปะ ปวส. (การบัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 8657 11 ธ.ค. 51 8,250       8,450        

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก สํานักงานเกษตรอําเภอห้วยทับทัน (บรรจุ 21 ส.ค. 50)

28 ก.พ. 45 จังหวัดศรีสะเกษ

984 นางสุภาชินี  ธนูศิลป์ วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8661 11 ธ.ค. 51 12,030     12,330      

สถาบันราชภัฏสุรินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอห้วยทับทัน (บรรจุ 20 พ.ค. 48)

จังหวัดศรีสะเกษ

985 นายอนุวัฒน์  คําล้าน วท.ม. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8663 11 ธ.ค.51 11,900     13,800      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอห้วยทับทัน (บรรจุ 1 ก.พ.51)

28 มิ.ย.50 จังหวัดศรีสะเกษ

986 นางสาวสุภัชชา  โกมล อนุปริญญา (การจัดการทั่วไป) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 8665 20 ก.ค. 52 7,090       7,290        

สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี สํานักงานเกษตรอําเภอโนนคูณ

จังหวัดศรีสะเกษ

987 นางสาวมณีวรรณ  สายพันธ์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8670 13 พ.ค. 52 9,200       9,900        

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สํานักงานเกษตรอําเภอโนนคูณ

จังหวัดศรีสะเกษ

988 นายมงคล  วงศ์สหวิวัฒน์ วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8675 13 ก.ย. 53 7,940       8,700        

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สํานักงานเกษตรอําเภอศรีรัตนะ

จังหวัดศรีสะเกษ

989 นายภูรินันท์  ศรีรัตน์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8676 11 ธ.ค. 51 9,870       10,470      

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอศรีรัตนะ (บรรจุ 15 ส.ค. 50)

จังหวัดศรีสะเกษ

990 นางรัตนาวรรณ  คําล้นธนิสร์กุล ค.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8683 11 ธ.ค. 51 10,540     11,040      

สถาบันราชภัฏสุรินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอบึงบูรพ์ (บรรจุ 1 พ.ค. 50)

จังหวัดศรีสะเกษ



หน้าที่ 133 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

991 นายพเยาว์  เชียรรัมย์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8687 1 ก.ย. 52 8,640       9,400        

มหาวิทยาลัยนเรศวร สํานักงานเกษตรอําเภอน้ําเกลี้ยง

จังหวัดศรีสะเกษ

992 นางสุพัฒนา  พงษ์รัตน์ ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 8694 12 พ.ค. 52 7,810       8,010        

สํานักงานเกษตรอําเภอวังหิน

จังหวัดศรีสะเกษ

993 นางสาววชิราภรณ์  กาวีต๊ะ วท.ม. (พืชสวน) นักวิชาการส่งเสรมิการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8695 13 พ.ค. 52 10,240     12,510      

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอวังหิน

11 ต.ค. 49 จังหวัดศรีสะเกษ

994 นางสาวอิสรียา  แก้วเพ็ชร วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8702 1 ก.ย. 52 9,060       9,760        

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอภูสิงห์

จังหวัดศรีสะเกษ

995 นายนิรุจน์  เทพอาษา วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8706 29 เม.ย. 53 8,290       9,050        

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอภูสิงห์

จังหวัดศรีสะเกษ

996 นางสาวอําภา  ทุมหนู ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 8709 26 ก.พ. 52 7,980       8,180        

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองจันทร์

จังหวัดศรีสะเกษ

997 นางสาวณิชานันทน์  ศรีวะรมย์ ปวส. (คอมพิวเตอร์) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 8715 15 มิ.ย. 52 7,660       7,860        

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สํานักงานเกษตรอําเภอเบญจลักษ์

จังหวัดศรีสะเกษ

998 นายองอาจ  แผ่นแก้ว วท.บ. (สัตวศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8718 11 ธ.ค. 51 11,910     12,210      

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สํานักงานเกษตรอําเภอเบญจลักษ์ (บรรจุ 1 ก.ค. 48)

จังหวัดศรีสะเกษ

999 นายธนวนิชย์  พวงพลอย วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8723 13 พ.ค. 52 9,060       9,760        

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอพยุห์

จังหวัดศรสีะเกษ



หน้าที่ 134 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

1000 นายถวัลย์  สามทอง วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8725 11 ธ.ค. 51 10,450     10,950      

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สํานักงานเกษตรอําเภอพยุห์ (บรรจุ 15 ม.ค. 50)

จังหวัดศรีสะเกษ

1001 นางสาวพจนีย์  แก้วทวี วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8730 13 พ.ค. 52 9,230       9,930        

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สํานักงานเกษตรอําเภอโพธิ์สุวรรณ

จังหวัดศรีสะเกษ

1002 นางสาวสุภาภรณ์  พลเยี่ยม วท.บ. (วนศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8733 1 ก.ย. 52 8,860       9,560        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอศิลาลาด

11 มี.ค. 43 จังหวัดศรีสะเกษ

1003 นายประวิทย์  สูงสุด วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8210 22 เม.ย. 53 8,290       9,050        

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอศิลาลาด

จังหวัดศรีสะเกษ



หน้าที่ 135 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

1004 นางสาวจีระนันท์ พุทธสอน วท.บ. (พืชไร่) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8757 11 ธ.ค. 51 12,330     12,630      

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (บรรจุ 1 ก.ค.48)

จังหวัดสกลนคร

1005 นางสาวจารุวรรณ์ สุทมา วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8763 22 เม.ย. 53 8,410       9,170        

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองสกลนคร

จังหวัดสกลนคร

1006 นางสาวระเบียบ  ศรีกงพาน วท.บ. (วนศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8773 1 ก.ย. 52 8,590       9,350        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองสกลนคร

จังหวัดสกลนคร

1007 นางเพียงกมล  ฤาชัยสา ปวส. (การบัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 8789 11 ธ.ค. 51 8,110       8,310        

วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สํานักงานเกษตรอําเภออากาศอํานวย (บรรจุ 21 ส.ค. 50)

20 มี.ค. 43 จังหวัดสกลนคร

1008 นายพุทธพร  วิวาจารย์ วท.บ.(ทรัพยากรชีวภาพ) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8798 13 ก.ย. 53 7,940       8,700        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภออากาศอํานวย

จังหวัดสกลนคร

1009 นายทวีวัฒน์ ขันธุปัทม์ วท.บ.(เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8801 1 ก.ย. 52 8,870       9,570        

สถาบันราชภัฎสกลนคร สํานักงานเกษตรอําเภอพรรณานิคม

จังหวัดสกลนคร

1010 นายประธาน  จงกลนี วท.บ. (สัตวศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8822 11 ธ.ค. 51 11,760     12,160      

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอสว่างแดนดิน (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

จังหวัดสกลนคร

1011 นายรัตนะ ลีทอง วท.บ. (สัตวศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8823 13 พ.ค. 52 8,820       9,520        

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตสกลนคร สํานักงานเกษตรอําเภอสว่างแดนดิน

จังหวัดสกลนคร

1012 นางสาวสุธาริน  แก้วภิภพ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8833 13 พ.ค. 52 9,280       9,980        

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอวาริชภูมิ

จังหวัดสกลนคร



หน้าที่ 136 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

1013 นางสาวกนิษฐา วรรณชาติ วท.บ. (การจัดการศัตรูพืช) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8845 13 พ.ค. 52 9,510       10,110      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอวานรนิวาส

จังหวัดสกลนคร

1014 นางสุปราณี  พันพิลา ปวส. (การบัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 8857 12 มี.ค. 52 7,740       7,940        

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม สํานักงานเกษตรอําเภอพังโคน

จังหวัดสกลนคร

1015 นางสาวศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ วท.บ.(เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8858 22 เม.ย. 53 8,250       9,010        

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอพังโคน

จังหวัดสกลนคร

1016 นายอุทาน  พันธ์ณวงค์ วท.บ.(พืชศาสตร์-พืชไร่) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8868 11 ธ.ค. 51 10,260     10,810      

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านม่วง (บรรจุ 15 ม.ค.50)

จังหวัดสกลนคร

1017 นางสุจิน  ขันธุปัทม์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8869 22 เม.ย. 53 8,160       8,920        

สถาบันราชภัฎนครราชสีมา สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านม่วง

จังหวัดสกลนคร

1018 นางอนิตยา  พันธ์พรม วท.บ. (วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8870 22 เม.ย. 53 8,210       8,970        

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านม่วง

จังหวัดสกลนคร

1019 นางสาวประภาพร แสงสิทธิ์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8873 22 เม.ย. 53 8,210       8,970        

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านม่วง

จังหวัดสกลนคร

1020 นางสาวกนกวรรณ ไชยบุบผา วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8879 13 พ.ค. 52 9,220       9,920        

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สํานักงานเกษตรอําเภอส่องดาว

วิทยาเขตพิษณุโลก จังหวัดสกลนคร

1021 นายชลธี  วงศ์คําภา วท.บ. (ส่งเสริมการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8886 11 ธ.ค. 51 9,820       10,420      

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอคําตากล้า (บรรจุ 1 ก.พ.51)

จังหวัดสกลนคร



หน้าที่ 137 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

1022 นางสาวจารุนันท์  จอมทัน ปวส. (การบัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 8895 20 ก.ย. 53 7,100       7,300        

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตตาก สํานักงานเกษตรอําเภอนิคมน้ําอูน

จังหวัดสกลนคร

1023 นางสาวจิตรลดา  บุ่งวิเศษ วท.บ. (ประมง) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8897 30 เม.ย. 53 8,410       9,170        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอนิคมน้ําอูน

จังหวัดสกลนคร

1024 นายจิรเดช  พรหมบุญตา วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8912 13 พ.ค. 52 9,110       9,810        

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอเจริญศิลป์

จังหวัดสกลนคร



หน้าที่ 138 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

1025 นางสาวสุภาพร คงเชื้อ ปวส. (การจัดการงานบุคคล) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 8993 11 ธ.ค. 51 8,250       8,450        

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ฝ่ายบริหารทั่วไป (บรรจุ 21 มี.ค.44)

13 มี.ค. 46 สํานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา

1026 นายเพาว์  เพ็ชรหนู สส.บ. (ส่งเสริมการป่าไม้) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8957 29 เม.ย. 53 8,350       9,110        

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองสงขลา

26 เม.ย. 42 จังหวัดสงขลา

1027 นายสุริยา  ฉาดหลี วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9028 13 พ.ค. 52 8,890       9,590        

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สํานักงานเกษตรอําเภอสะบ้าย้อย

๕ ต.ค. ๔๘ จังหวัดสงขลา

1028 นางสาวนันทกานต์  แสงใส วท.บ. (วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9030 29 เม.ย. 53 8,280       9,040        

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอสะบ้าย้อย

๒ พ.ค. ๕๐ จังหวัดสงขลา

1029 นายอารีย์  โส๊ะสันสะ วท.บ. (เกษตรกลวิธาน) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9069 11 ธ.ค. 51 10,550     11,050      

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สํานักงานเกษตรอําเภอควนเนียง (บรรจุ 1 พ.ค. 50)

๘ ต.ค. ๔๓ จังหวัดสงขลา

1030 นางสาวกัญญา  สุวรรณโณ วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9078 11 ธ.ค. 51 12,280     12,580      

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอสิงหนคร (บรรจุ 20 พ.ค. 48)

๑๖ มี.ค. ๔๓ จังหวัดสงขลา

1031 นางสาวจริยา  สุวรรณรัตน์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9091 11 ธ.ค. 51 10,140     10,740      

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอกระแสสินธุ์ (บรรจุ 1 พ.ค. 50)

จังหวัดสงขลา



หน้าที่ 139 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

1032 นางสาวรัตนา  จันทร์แก้ว วท.บ. (เศรษฐศาสตร์บัณฑิต) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9120 11 ธ.ค. 51 11,250     11,650      

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

26 เม.ย. 47 สํานักงานเกษตรจังหวัดสตูล

1033 นางสาวสุชิรา  บัวมาศ วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9169 29 เม.ย. 53 8,410       9,170        

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

30 มี.ค. 41 สํานักงานเกษตรจังหวัดสตูล

1034 นายชินวัส  สว่างแจ้ง ค.อ.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตสัตว์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9138 11 ธ.ค. 51 9,970       10,570      

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองสตูล (บรรจุ 11 ส.ค. 50)

ทหารลาดกระบัง จังหวัดสตูล

21 เม.ย. 42

1035 นางสาวปิยนุช  ฝ้ายทอง วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9140 13 ก.ย. 53 7,940       8,700        

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองสตูล

31 พ.ค. 48 จังหวัดสตูล

1036 นางศศลักษณ์  มหัศนียนนท์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9141 29 เม.ย. 53 8,330       9,090        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองสตูล

5 มี.ค. 48 จังหวัดสตูล

1037 นางสาวบุษราภรณ์  เพ็ชรมณี วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9142 11 ธ.ค. 51 10,390     10,890      

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองสตูล (บรรจุ 1 พ.ค. 50)

21 มี.ค. 45 จังหวัดสตูล

1038 นางสาวจารุณี  ดอนไพรเพ็ชร ปวส. (การบัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 9144 20 ก.ย. 53 7,100       7,300        

โรงเรียนพัฒนบริหารธุรกิจนครปฐม สํานักงานเกษตรอําเภอละงู

จังหวัดสตูล

1039 นางสาวศรัณยา  สว่างภพ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9145 11 ก.พ. 52 9,210       9,910        

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอละงู

22 มี.ค. 47 จังหวัดสตูล



หน้าที่ 140 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

1040 นายภิภพ  สิทธิยาสกุล คอ.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 9147 27 ก.ค. 53 13,080     13,210      

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ สํานักงานเกษตรอําเภอละงู

ทหารลาดกระบัง จังหวัดสตูล

28 พ.ค. 40

1041 นายอาหมาด  มณีหลําส๊ะ วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9155 29 เม.ย. 53 8,360       9,120        

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สํานักงานเกษตรอําเภอทุ่งหว้า

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จังหวัดสตูล

1042 นางสาวปราณี  ไฝไทย วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9164 13 พ.ค. 52 8,910       9,610        

สถาบันราชภัฎสงชลา สํานักงานเกษตรอําเภอควนโดน

6 พ.ค. 48 จังหวัดสตูล

1043 นางรัชดาวรรณ  ไชยสงคราม วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9165 1 ก.ย. 52 8,640       9,400        

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอควนโดน

3 มี.ค. 50 จังหวัดสตูล

1044 นางสาวกิตติมา  นวลทอง ปวส. (การตลาด) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 9168 20 ก.ค. 52 7,740       7,940        

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคใต้ สํานักงานเกษตรอําเภอท่าแพ

จังหวัดสตูล



หน้าที่ 141 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

1045 นางสาววราภรณ์  ปิ่นเพ็ชร์ ปวส. (การบัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 9181 11 ธ.ค. 51 8,220       8,420        

วิทยาลัยเทคนิคศรีวัฒนา ฝ่ายบริหารทั่วไป (บรรจุ 1 ก.พ. 51)

20 มี.ค. 41 สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ

1046 นายวิศรุต  ตุ้ยศักดา วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9186 11 ธ.ค. 51 11,480     13,410      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร (บรรจุ 1 ก.ค. 48)

16 มิ.ย. 52 สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ

1047 นางสาวแสงเดือน  พงษาชัย กษ.ม.(ส่งเสริมการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9190 11 ก.พ. 52 10,710 12,910

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

13 พ.ย.51 สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ

1048 นางสาวปนัดดา  ทิพยะรัตน์ ศศ.ม. (ธุรกิจการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9193 11 ธ.ค. 51 12,510     14,310      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต (บรรจุ 1 ก.ค. 48)

30 มิ.ย. 48 สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ

1049 นายนัฐชัย  แย้มพิกุลสกุล วท.ม.(เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9210 11 ก.พ. 52 10,790     12,990      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

27 มิ.ย.51 สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ

1050 นางนันทะยา  แตงอ่อน ปวส. (การบัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 9201 20 ก.ย. 53 7,100       7,300        

วิทยาลัยการอาชีพสําโรง สํานักงานเกษตรอําเภอบางบ่อ

14 มี.ค. 49 จังหวัดสมุทรปราการ

1051 นางสาววัลภา  จารุมัศย์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9202 11 ธ.ค. 51 10,050     10,650      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอบางบ่อ (บรรจุ 15 ส.ค. 50)

9 มี.ค. 47 จังหวัดสมุทรปราการ

1052 นางสาวสุภาวดี  เนินคนา วท.บ. (เคมีการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9203 13 พ.ค. 52 9,080       9,780        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาํนักงานเกษตรอําเภอบางบ่อ

13 มี.ค. 48 จังหวัดสมุทรปราการ

1053 นางสาวผ่องพรรณ  มาหมั่น ปวส. (การบัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 9208 20 ก.ย. 53 7,100       7,300        

วิมลพณิชยการ สํานักงานเกษตรอําเภอบางพลี

15 ต.ค. 47 จังหวัดสมุทรปราการ



หน้าที่ 142 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

1054 นางสาวมณวิภา  เพ็ชรักษ์ วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9212 11 ธ.ค. 51 9,780       10,380      

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอบางพลี (บรรจุ 15 ส.ค. 50)

3 มี.ค. 46 จังหวัดสมุทรปราการ

1055 นางสาวนภาพร  ครุฑสิงห์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9218 13 ก.ย. 53 7,940       8,700        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอพระประแดง

11 มี.ค. 49 จงัหวัดสมุทรปราการ

1056 นางสาวบังอร  โฉมฉิน วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9222 13 ก.ย. 53 7,940       8,700        

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอพระสมุทรเจดีย์

7 มิ.ย. 47 จังหวัดสมุทรปราการ

1057 นายยุกตนันท์  จําปาเทศ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9228 11 ก.พ. 52 9,260       9,960        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอบางเสาธง

8 มี.ค. 51 จังหวัดสมุทรปราการ



หน้าที่ 143 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

1058 นางสาวอาลีวรรณ  เวชกิจ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9275 11 ธ.ค.51 10,460     10,960      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต (บรรจุ 1 พ.ค. 50)

14 มี.ค. 41 สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม

1059 นางสาวภาณุมาศ  หมดมลทิน กษ.ม.(ส่งเสริมการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9257 11 ธ.ค.51 11,700     13,600      

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองสมุทรสงคราม (บรรจุ 15 ส.ค.50)

13 พ.ย. 51 จังหวัดสมุทรสงคราม

1060 นายศิริพจน์  จ่ายเจริญ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9274 11 ธ.ค.51 10,150     10,750      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอบางคนที (บรรจุ 1 ก.พ. 51)

8 มี.ค. 46 จังหวัดสมุทรสงคราม



หน้าที่ 144 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

1061 นางสาวกวิสรา  สมบัติเทพสุทธิ์ วท.ม. (กีฏวิทยา) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9302 13 พ.ค. 52 10,270     12,510      

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

17 พ.ค. 51 สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร

1062 นายเกริกกานต์  มหาสวัสดิ์ ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 9294 12 มี.ค. 53 7,810       8,010        

พณิชยการราชดําเนิน-ธนบุรี สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองสมุทรสาคร

31 มี.ค. 40 จังหวัดสมุทรสาคร

1063 นางสาวเกียรตินภา  วงศ์จันทา วท.บ. (สัตวศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9297 1 เม.ย. 53 8,970       9,670        

มหาวิทยาลัยศิลปากร สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองสมุทรสาคร

6 มี.ค. 48 จังหวัดสมุทรสาคร

1064 นางบุณยลักษณ์  กําเลิศทอง วท.บ. (คหกรรมศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9298 3 มิ.ย. 53 7,940       8,700        

มหาลัยราชภัฎนครปฐม สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองสมุทรสาคร

20 มี.ค. 38 จังหวัดสมุทรสาคร

1065 นางสาวอัจฉรา  ปานหว่าง ปวส. (การตลาด) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 9305 20 ก.ย. 53 7,100       7,300        

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านแพ้ว

12 มี.ค. 50 จังหวัดสมุทรสาคร

1066 นายบดีศร  พุ่มรุ่งเรือง วท.บ. (พืชสวน) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9315 13 ก.ย. 53 7,940       8,700        

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า สํานักงานเกษตรอําเภอกระทุ่มแบน

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง จังหวัดสมุทรสาคร

21 พ.ค. 46

1067 นายสัณห์มนัส  นาคะเวช วท.บ. (สัตวศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9319 13 พ.ค. 52 8,830       9,530        

มหาวิทยาลัยศิลปากร สํานักงานเกษตรอําเภอกระทุ่มแบน

5 มี.ค. 49 จังหวัดสมุทรสาคร



หน้าที่ 145 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

1068 นางสาวจิตติพร  พูลพงษ์ ปวส. (คอมพิวเตอร์) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 9381 11 ธ.ค. 51 7,970       8,170        

อุดรพณิชยการ-ช่างกล ฝ่ายบริหารทั่วไป (บรรจุ 1 พ.ย. 50)

24 มี.ค. 41 สํานักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว

1069 นางสาวเมธินี  เพียงอภิชาติ วท.บ. (วิทยาศาสตร์เกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9331 1 ก.ย. 52 8,800       9,500        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

10 มี.ค. 50 สํานักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว

1070 นางสาวเบญจรัตน์  วุฒิกมลชัย กษ.ม. (ส่งเสริมการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9375 11 ธ.ค. 51 11,640     13,540      

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

19 พ.ย. 52 สํานักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว

1071 นายเตชินทร์  ศรีเหนี่ยง วท.บ. (พืชไร่) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9367 11 ก.พ. 52 9,190       9,890        

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง จังหวัดสระแก้ว

6 พ.ค. 48

1072 นางนัยนา  สําแดงฤทธิ์ ปวส. (การบัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 9339 11 ธ.ค. 51 8,160       8,360        

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองสระแก้ว (บรรจุ 1 พ.ค. 50)

21 มี.ค. 38 จังหวัดสระแก้ว

1073 นางสาวสุนันท์  สมสวัสดิ์ ปวส. (เลขานุการ) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 9353 23 มี.ค. 52 8,000       8,200        

วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สํานักงานเกษตรอําเภอตาพระยา

จังหวัดสระแก้ว

1074 นางสาวนุศรา  ปานแร่ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9360 11 ก.พ. 52 8,950       9,650        

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า สํานักงานเกษตรอําเภอวังน้ําเย็น

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง จังหวัดสระแก้ว

22 พ.ค. 49

1075 นางพัทธนันท์  เกตุสําราญ ปวส. (บริหารธุรกิจ) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 9364 26 ก.พ. 52 7,890       8,090        

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา สํานักงานเกษตรอําเภอวัฒนานคร

วิทยาเขตพณิชยการพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระแก้ว

26 มี.ค. 33



หน้าที่ 146 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

1076 นางสาวชัชฎา  ยังนิตย์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9370 29 เม.ย. 53 8,250       9,010        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอวัฒนานคร

8 มี.ค. 46 จังหวัดสระแก้ว

1077 นางสาวกาญจนวรรณ  หงษ์อ่อน ปวส. (บริหารธุรกิจ) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 9372 20 ก.ย. 53 7,100       7,300        

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี สํานักงานเกษตรอําเภออรัญประเทศ

20 มี.ค. 44 จังหวัดสระแก้ว

1078 นายเอกรัฐ  มาลัยประเสริฐ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9373 11 ธ.ค. 51 11,680     12,080      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภออรัญประเทศ (บรรจุ 20 พ.ค. 48)

9 มี.ค. 45 จังหวัดสระแก้ว

1079 นางสุจรรยา  ลายศรี วท.บ. (สัตวศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9377 11 ธ.ค. 51 11,630     12,030      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภออรัญประเทศ (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

13 มี.ค. 42 จังหวัดสระแก้ว

1080 นายอําพล  เบญจศานต์ วท.บ. (สัตวศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9379 29 เม.ย. 53 8,250       9,010        

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สํานักงานเกษตรอําเภออรัญประเทศ

18 พ.ค. 46 จังหวัดสระแก้ว

1081 นายมานพ  โปษยาอนุวัตร์ วท.บ. (ส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9383 30 เม.ย. 53 8,250       9,010        

สถาบันราชภัฏรําไพพรรณี สํานักงานเกษตรอําเภอเขาฉกรรจ์

จังหวัดสระแก้ว

1082 นายชานน  ถนอมวงศ์ วท.บ. (การจัดการศัตรูพืช) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9385 1 ก.ย. 52 8,800       9,500        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอโคกสูง

16 พ.ค. 49 จังหวัดสระแก้ว

1083 นางสาวอรอุมา  สังข์กลิ่นหอม วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9386 30 เม.ย. 53 8,250       9,010        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอโคกสูง

จังหวัดสระแก้ว



หน้าที่ 147 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

1084 นางสาวสุมาลี  นามพันดุง ปวส. (การบัญชี) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน 9393 29 มิ.ย. 53 8,330       8,530        

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายบริหารทั่วไป

สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี

1085 นางเสาวรส  เสถียรเขตต์ ปวช. (การตลาด) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 9394 11 ธ.ค. 51 7,740       8,020        

โรงเรียนพาณิชยการสยาม ฝ่ายบริหารทั่วไป (บรรจุ 16 มิ.ย. 51)

สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี

1086 นางสาวไพจิตร  พรมมี ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 9407 11 ธ.ค. 51 8,510       8,710        

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป (บรรจุ 1 พ.ย. 50)

23 มี.ค. 42 สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี

1087 นางรัตนาภรณ์  ปัญญาเหลือ ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 9409 9 เม.ย. 53 10,280     10,380      

โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองสระบุรี (บรรจุ 21 มี.ค. 48)

จังหวัดสระบุรี

1088 นางสาวชลธิชา  หานาวี ปวส. (การบัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 9415 26 ก.พ. 52 7,900       8,100        

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านหมอ

จังหวัดสระบุรี

1089 นางสาววิลาวัณย์  สุขกลาง วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8425 8 เม.ย. 52 9,280       9,980        

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอแก่งคอย

จังหวัดสระบุรี

1090 นางสาวมะลิวัลย์  คํามะนาง ปวช. (การบัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 9429 11 ธ.ค. 51 9,340       9,490        

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอหนองแค (บรรจุ 27 ต.ค. 46)

จังหวัดสระบุรี

1091 นายชวน  ทิพย์อุดร วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9430 1 ก.ย. 52 8,580       9,340        

ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สํานักงานเกษตรอําเภอหนองแค

จังหวัดสระบุรี

1092 นางสาวศิริทรัพย์  จบเจนภัย วท.บ. (ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5929 11 ธ.ค. 51 9,340       10,040      

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลนครศรีอยุธยา สํานักงานเกษตรอําเภอหนองแค (บรรจุ 11 ก.พ. 51)

จังหวัดสระบุรี



หน้าที่ 148 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

1093 นางสาวน้ําทิพย์  มณีฉาย วท.บ. (สัตวศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9433 11 ธ.ค. 51 11,800     12,200      

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลนครศรีธรรมราช สํานักงานเกษตรอําเภอหนองแค (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

จังหวัดสระบุรี

1094 นางสาวสุนทรี  เรืองศรี วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9440 11 ธ.ค. 51 10,340     10,840      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอหนองแซง (บรรจุ 2 เม.ย. 51)

จังหวัดสระบุรี

1095 นายธวัช  ปานศรีทอง วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9445 11 ธ.ค. 51 12,590     12,890      

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอพระพุทธบาท (บรรจุ 9 ก.พ. 50)

จังหวัดสระบุรี

1096 นางปราณี  จันทร์ทา วท.บ. (ส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9446 11 ธ.ค. 51 11,860     12,210      

สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สํานักงานเกษตรอําเภอพระพุทธบาท (บรรจุ 24 ต.ค. 51)

จังหวัดสระบุรี

1097 นางทรรศนารี  พุทธิโชติ ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 9450 11 ธ.ค. 51 9,930       10,080      

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม สํานักงานเกษตรอําเภอเสาไห้ (บรรจุ 20 พ.ค. 51)

จังหวัดสระบุรี

1098 นางพิมพ์สิรี  หอสุวรรณานนท์ วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9458 22 เม.ย. 53 8,360       9,120        

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอวิหารแดง

จังหวัดสระบุรี

1099 นายวิสูตร  สว่างอุระ วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9460 11 ธ.ค. 51 12,550     12,850      

สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอวิหารแดง (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

จังหวัดสระบุรี

1100 นางสาวรัตนา  ศรีเพ็ชร วท.บ. (วนศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9466 1 ก.ย. 52 8,730       9,430        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอมวกเหล็ก

จังหวัดสระบุรี

1101 นางสาวศุภวรรณ  ทิทา วท.บ. (สัตวศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9468 11 ธ.ค. 51 11,850     12,210      

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สํานักงานเกษตรอําเภอมวกเหล็ก (บรรจุ 1 ก.ค. 48)

จังหวัดสระบุรี



หน้าที่ 149 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

1102 นางสาวจุฑารัตน์  ฤกษ์พูลทวีพร ปวส. (การบัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 9479 20 ก.ย. 53 7,100       7,300        

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี สํานักงานเกษตรอําเภอดอนพุด

จังหวัดสระบุรี

1103 นางสิริรัตน์  พลหนองหลวง วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9483 11 ก.พ. 52 9,200       9,900        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอดอนพุด

จังหวัดสระบุรี



หน้าที่ 150 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

1104 นางทัศนี  หอมพันธุ์ ปวส. (การบัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 9498 20 ก.ย. 53 7,100       7,300        

                วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ฝ่ายบริหารทั่วไป

20 มี.ค. 45 สํานักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี

1105 นางสาวสุชานันท์  กุสารัมย์ ปวส.(การบัญชี) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน 9499 11 ธ.ค.51 8,230       8,430        

                สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ฝ่ายบริหารทั่วไป (บรรจุ 1 พ.ย.50)

18 มี.ค.47 สํานักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี

1106 นางสาวยุพา  เอี่ยมพูล ปวส.(การบัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 9545 11 ธ.ค.51 8,070       8,270        

วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก ฝ่ายบริหารทั่วไป (บรรจุ 21 ส.ค.50)

6 มี.ค.46 สํานักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี

1107 นายสิทธิวุฒิ  คําโสม วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9504 30 เม.ย. 53 8,370       9,130        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

6 มี.ค. 47 สํานักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี

1108 นายแรงราม  พลจันทร์ วท.ม. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9511 11 ธ.ค.51 13,090     14,690      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

5 มิ.ย. 49 สํานักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี

1109 นางสาวนลินา  พรมเกษา วท.บ. (กีฏวิทยา) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9527 29 เม.ย. 53 8,370       9,130        

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอบางระจัน

16 พ.ค. 50 จังหวัดสิงห์บุรี

1110 นายเสกสรรค์  เที่ยงพลับ วท.บ. (วนศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9531 29 เม.ย. 53 8,370       9,130        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอบางระจัน

5 มี.ค. 48 จังหวัดสิงห์บุรี

1111 นางสาววลัยภรณ์  เทพวงษ์ วท.บ. (วนศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9532 30 เม.ย. 53 8,370       9,130        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอบางระจัน

7 มิ.ย. 42 จังหวัดสิงห์บุรี

1112 ว่าที่ ร.ต.รุ่งโรจน์  สินธุ์เทียม ค.บ. (เกษตรกรรม) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9542 29 เม.ย. 53 8,370       9,130        

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภออินทร์บุรี

22 มี.ค. 44 จังหวัดสิงห์บุรี



หน้าที่ 151 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

1113 นางสาวเสาวลักษณ์  ฤทธิ์อนันต์ชัย วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9543 11 ธ.ค.51 10,440     10,940      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภออินทร์บุรี (บรรจุ 15 ส.ค. 50)

15 มี.ค. 40 จังหวัดสิงห์บุรี

1114 นายประหยัด  ไชยสิงห์ วท.บ. (เคมีการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9546 29 เม.ย. 53 8,370       9,130        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอพรหมบุรี

13 มี.ค. 49 จังหวัดสิงห์บุรี

1115 นางสาวธนันณัฎฐ์  นีละพันธ์ ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 9558 20 ก.ย. 53 7,100       7,300        

                วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี สํานักงานเกษตรอําเภอค่ายบางระจัน

31 มี.ค. 50 จังหวัดสิงห์บุรี

1116 นายอรุณชัย  ศิริทรัพย์ วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9560 13 พ.ค. 52 9,020       9,720        

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอค่ายบางระจัน

วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดสิงห์บุรี

25 เม.ย. 43

1117 นางวราภรณ์  ผึ้งปาน วท.ม. (พฤกษ์เศรษฐกิจ) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9561 11 ธ.ค.51 10,370     12,570      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอค่ายบางระจัน (บรรจุ 15 ม.ค. 50)

28 มิ.ย. 47 จังหวัดสิงห์บุรี



หน้าที่ 152 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

1118 นางฐิติมา  บุษบงค์ ปวส. (บัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน ๙๕๖๗ 11 ธ.ค. 51 8,290       8,490        

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ฝ่ายบริหารทั่วไป (บรรจุ 1 พ.ค. 50)

๒๔ มี.ค. ๔๑ สํานักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย

1119 นางสายฝน  จงอยู่สุข ปวส. (เลขานุการ) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน ๙๕๗๐ 20 ก.ย. 53 7,100       7,300        

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ฝ่ายบริหารทั่วไป

สํานักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย

1120 นางสาวจารุณี  นครกัณฑ์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ ๙๕๗๘ 11 ธ.ค. 51 9,680       10,280      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร (บรรจุ 1 ก.พ. 5๑)

๙ มี.ค. ๔๕ สํานักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย

1121 นางสาวรุจิพรรณ  ทองลิ่ม วท.บ. (เคมีเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ ๙๕๘๕ 11 ธ.ค. 51 12,130     12,430      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต (บรรจุ ๒๐ พ.ค. ๔๘)

๒๒ พ.ค. ๔๐ สํานักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย

1122 นายไตรรงค์  ชาญพิชิต วท.ม. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ ๙๕๘๗ 11 ธ.ค. 51 11,290     13,390      

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (บรรจุ 15 ม.ค. 50)

๑๖ พ.ค. ๕๑ สํานักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย

1123 นางสาวพิศมัย  มีพันธ์ กษ.ม. (ส่งเสริมการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9590 13 พ.ค. 52 10,080     12,380      

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองสุโขทัย

19 พ.ย. 52 จังหวัดสุโขทัย

1124 นายธนญชัย  สมจิตต์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ ๙๕๙๑ 22 เม.ย. 53 8,390       9,150        

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองสุโขทัย

๖ ต.ค. ๔๖ จังหวัดสุโขทัย

1125 นายยุทธการ กองวงค์ วท.ม. (โรคพืช) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9592 11 ธ.ค. 51 10,150     12,450      

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองสุโขทัย (บรรจุ 15 ส.ค. 50)

๒๑ พ.ค. ๕๓ จังหวัดสุโขทัย

1126 นายสิรภพ  แก้วทุ่ง วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9608 13 พ.ค. 52 8,830       9,530        

มหาวิทยาลัยนเรศวร สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านด่านลานหอย

จังหวัดสุโขทัย



หน้าที่ 153 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

1127 นางสาวปรัชญา  นุชสุวรรณ วท.บ. (การประมง) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ ๙๖๑๓ 22 เม.ย. 53 8,360       9,120        

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอคีรีมาศ

๘ มี.ค. ๔๘ จังหวัดสุโขทัย

1128 นางสาวชวิศา  สุริยา วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ ๙๖๑๖ 11 ธ.ค. 51 10,640     11,140      

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอคีรีมาศ (บรรจุ ๑๑ ม.ค. ๕๑)

๒๑ พ.ค. ๓๙ จังหวัดสุโขทัย

1129 นางสาวอรุณี  พูลมี วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ ๙๖๒๑ 22 เม.ย. 53 8,310       9,070        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอสวรรคโลก

จังหวัดสุโขทัย

1130 นายสุกิติ์  วงศ์โดยหวัง วท.บ. (สัตวศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ ๙๖๒๖ 11 ธ.ค. 51 9,990       10,590      

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สํานักงานเกษตรอําเภอสวรรคโลก (บรรจุ ๑๕ ส.ค. ๕๐)

๙ มี.ค. ๓๙ จังหวัดสุโขทัย

1131 นายธีรศักดิ์  บุญมา วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ ๙๖๓๐ 13 พ.ค. 52 9,000       9,700        

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอสวรรคโลก

๒๐ ต.ค. ๔๖ จังหวัดสุโขทัย

1132 นางสาวกานต์สิรี  ทองเปรม วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ ๙๖๓๔ 11 ก.พ. 52 8,960       9,660        

มหาวิทยาลัยนเรศวร สํานักงานเกษตรอําเภอศรีสําโรง

๓ มี.ค. ๔๖ จงัหวัดสุโขทัย

1133 นางสิริพร  จันทน์เกษร วท.ม. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ ๕๓๐๖ 9 ก.ย. 53 13,430     14,830      

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอทุ่งเสลี่ยม

๓๐ พ.ค. ๕๐ จังหวัดสุโขทัย

1134 นางพเยาว์  เรืองสุกใส ปวช. (พาณิชยการ) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน ๙๖๕๗ 11 ธ.ค. 51 7,460       7,740        

วิทยาลัยพาณิชยการเชตุพน สํานักงานเกษตรอําเภอกงไกรลาศ (บรรจุ ๑ พ.ค. ๕๐)

จังหวัดสุโขทัย

1135 นายอายุมงคล  แสนปัญญา วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ ๙๖๖๑ 8 เม.ย. 52 8,990       9,690        

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอกงไกรลาศ

๑ มี.ค. ๔๗ จังหวัดสุโขทัย



หน้าที่ 154 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

1136 นางสาวคชาภรณ์  วงศ์พรหมศิลป์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ ๙๖๖๒ 29 เม.ย. 53 8,330       9,090        

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอกงไกรลาศ

๑๙ พ.ค. ๔๓ จังหวัดสุโขทัย

1137 นางสาววิรมณ  ปรางทอง วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ ๙๖๗๖ 11 ก.พ. 52 9,020       9,720        

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอศรีสัชนาลัย

๓ มี.ค. ๔๖ จังหวัดสุโขทัย

1138 นางสาวนฤพร  หรรษคุณาฒัย วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ ๙๖๘๐ 1 ก.ย. 52 8,790       9,490        

มหาวิทยาลัยนเรศวร สํานักงานเกษตรอําเภอศรีสัชนาลัย

23 มี.ค. 41 จังหวัดสุโขทัย



หน้าที่ 155 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

1139 นางณัฐิยา  สุวรรณชะนะ ปวส. (การตลาด) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 9694 12 มี.ค. 52 8,260       8,460        

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลพระนครศรีอยุธยา ฝ่ายบริหารทั่วไป

๒๗ พ.ค. ๔๐ สํานักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี

1140 นางสาววรรณภรณ์  สง่ากชกร วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9712 11 ธ.ค. 51 10,610     11,110      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (บรรจุ 1 พ.ค. 50)

๒๗ พ.ค. ๔๐ สํานักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี

1141 นายวรพจน์  ทองรอด วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9743 11 ธ.ค. 51 10,160     10,760      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอเดิมบางนางบวช

๑๑ มี.ค. ๔๙ จังหวัดสุพรรณบุรี

1142 นางปวีณา  ปลั่งดี วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9748 11 ธ.ค. 51 12,240     12,540      

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สํานักงานเกษตรอําเภอเดิมบางนางบวช

๗ มี.ค. ๔๑ จังหวัดสุพรรณบุรี

1143 นางสาวศิริลักษณ์  ศรีสังข์งาม กษ.ม. (ส่งเสริมการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9756 11 ธ.ค. 51 12,150     13,950      

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สํานักงานเกษตรอําเภอดอนเจดีย์ (บรรจุ 20 พ.ค. 48)

๑๓ พ.ค. ๕๑ จังหวัดสุพรรณบุรี

1144 นางบํารุงรัทย์  ขันทอง วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9761 11 ธ.ค. 51 12,300     14,100      

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า สํานักงานเกษตรอําเภอสามชุก (บรรจุ 15 ม.ค. 50)

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง จังหวัดสุพรรณบุรี

1145 นางสาวศิรินทร์  กาฬภักดี วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9772 9 เม.ย. 53 9,100       9,800        

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอศรีประจันต์

๖ มิ.ย. ๔๔ จังหวัดสุพรรณบุรี

1146 นางสาวสิริภัทท์  เข็มทอง วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9778 29 เม.ย. 53 8,330       9,090        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอศรีประจันต์

๙ มี.ค. ๔๕ จังหวัดสุพรรณบุรี

1147 นางสาวงามตา  สกุลหงษ์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9781 13 พ.ค. 52 8,970       9,670        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอสองพี่น้อง

จังหวัดสุพรรณบุรี



หน้าที่ 156 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

1148 นางสาวสุภัท  สุขสุคนธ์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9787 13 พ.ค. 52 10,540     11,040      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอสองพี่น้อง

จังหวัดสุพรรณบุรี

1149 นางสาวตวงพร  คงเนียม ปวส. (การบัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 9803 20 ก.ย. 53 7,100       7,300        

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี สํานักงานเกษตรอําเภอด่านช้าง

จังหวัดสุพรรณบุรี

1150 นางพงษ์ศักดิ์  ใจงาม วท.บ. (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9808 11 ธ.ค. 51 11,980     12,280      

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอด่านช้าง (บรรจุ 16 ต.ค. 49)

๒๑ มิ.ย. ๔๓ จังหวัดสุพรรณบุรี

1151 นางสาวต้องตา  บัวเขียว วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9816 29 เม.ย. 53 8,410       9,170        

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สํานักงานเกษตรอําเภอหนองหญ้าไซ

จังหวัดสุพรรณบุรี

1152 นายเฉลิม  นันทารียะวัฒน์ วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9817 29 เม.ย. 53 8,410       9,170        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอหนองหญ้าไซ

จังหวัดสุพรรณบุรี



หน้าที่ 157 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

1153 นางสาวปัญชลี  สุขวิไล วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ํา) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9831 30 เม.ย. 53 8,390       9,150        

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

สํานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

1154 นายวินัย  ขาวไตรรัตน์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9835 30 เม.ย. 53 8,380       9,140        

มหาวิทยาลัยสงขลนครินทร์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

สํานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

1155 นายญันยงค์  ปล้องอ่อน วท.ม. (การจัดการทรัพยากรดิน) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9841 11 ธ.ค. 51 12,020     13,910      

มหาวิทยาลัยสงขลนครินทร์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต (บรรจุ 15 ส.ค. 50)

3 พ.ค. 49 สํานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

1156 นายวีระศักดิ์  ฤทธิรณ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9846 11 ธ.ค. 51 11,400     11,800      

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1157 นายสุทธิเดช  ทองมาก วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9849 11 ธ.ค. 51 11,840     12,210      

มหาวิทยาลัยสงขลนครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1158 นางสาวกุสุมา  จิรัตฐิวรุตม์กุล วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9853 29 เม.ย. 53 8,350       9,110        

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สาํนักงานเกษตรอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1159 นางสาวขนิษฐา  เกษรทอง ปวส. (การตลาด) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 9856 20 ก.ย. 53 7,100       7,300        

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านนาสาร

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1160 นางพรทิพย์  สมวงศ์ วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9877 11 ธ.ค. 51 9,940       10,540      

มหาวิทยาลัยสงขลนครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอกาญจนดิษฐ์ (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1161 นายธเรศ  ไข่มุก วท.บ. (พัฒนาการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9878 11 ธ.ค. 51 12,620     12,910      

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ สํานักงานเกษตรอําเภอกาญจนดิษฐ์ (บรรจุ 1 มี.ค. 48)

ทหารลาดกระบัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี



หน้าที่ 158 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

1162 นายวีระ  พร้อมมูล วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9882 11 ธ.ค. 51 9,800       10,400      

มหาวิทยาลัยสงขลนครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอกาญจนดิษฐ์ (1 ก.พ. 51)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1163 นางสุภาวดี  บุญสุวรรณ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9883 11 ธ.ค. 51 10,270     10,810      

มหาวิทยาลัยสงขลนครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอกาญจนดิษฐ์ (บรรจุ 15 ม.ค. 50)

20 มี.ค. 46 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1164 นายสิทธิชัย  ช่วยสงค์ วท.บ. (เกษตรศึกษา-พืชสวน) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9884 11 ธ.ค. 51 12,200     12,500      

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลนครศรีธรรมราช สํานักงานเกษตรอําเภอกาญจนดิษฐ์ (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1165 นายชํานาญวิทย์  ทินวงค์ วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9889 11 ธ.ค. 51 10,360     10,860      

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สํานักงานเกษตรอําเภอคีรีรัฐนิคม (บรรจุ 1 พ.ค. 50)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1166 นางนิภาพร  ผ่องแผ้ว ปวช. (บัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 9893 11 ธ.ค. 51 9,590       9,610        

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สํานักงานเกษตรอําเภอเกาะสมุย (บรรจุ 1 ธ.ค. 46)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1167 นางสาวจิรสา  ปานทอง วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9894 13 พ.ค. 52 8,990       9,690        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอาํเภอเกาะสมุย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1168 นายอาทิตย์  ทองชัยเดช วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9898 13 พ.ค. 52 8,990       9,690        

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สํานักงานเกษตรอําเภอเกาะสมุย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1169 นายวัชระ  รักษาศรี วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9901 11 ก.พ. 52 8,930       9,630        

มหาวิทยาลัยสงขลนครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอพระแสง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1170 นายเตาเพชร์  สิเดะ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9909 22 เม.ย. 53 8,350       9,110        

มหาวิทยาลัยสงขลนครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอพุนพิน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี



หน้าที่ 159 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

1171 นายเจตนิพิฐ  ปานเพชร วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9910 11 ธ.ค. 51 11,540     11,940      

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า สํานักงานเกษตรอําเภอพุนพิน (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1172 นางจินตนา  นาอนันต์ วท.บ. (สัตวศาสตร์-สัตวปีก) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9913 1 ก.ย. 52 8,710       9,410        

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอพุนพิน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1173 นายเอนก  พิสุทธิจารุ วท.บ. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9926 13 พ.ค. 52 8,940       9,640        

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สํานักงานเกษตรอําเภอท่าชนะ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1174 นายสาวิตร  ชุมจินดา วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9931 11 ก.พ. 52 9,010       9,710        

มหาวิทยาลัยสงขลนครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอท่าฉาง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1175 นางสาวนิตยา  ช่วงรัตน์ วท.บ. (การจัดการประมง/การจัดการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9938 29 เม.ย. 53 8,350       9,110        

ทรัพยากรประมง สํานักงานเกษตรอําเภอพนม

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1176 นายติณณปรัชย์  วงศ์จิตธรรม วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9944 11 ธ.ค. 51 12,020     12,320      

มหาวิทยาลัยสงขลนครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอดอนสัก (บรรจุ 20 พ.ค. 48)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1177 นางสาวสิรารมย์  ตันติธนิสร ปวส. (การตลาด) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 9948 21 ส.ค. 52 7,670       7,870        

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคใต้ สํานักงานเกษตรอําเภอเวียงสระ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1178 นายฤทธิเดช   สุขคง วท.บ. (ประมงป นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9949 11 ก.พ. 52 8,940       9,640        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอเวียงสระ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1179 นางสาวมลทิรา  เพชรรัตน์ วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9962 1 ก.ย. 52 8,760       9,460        

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอเคียนซา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี



หน้าที่ 160 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

1180 นางสาวมิ่งมนัส  ทองหม่อมราม วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9963 13 พ.ค. 52 8,950       9,650        

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย สํานักงานเกษตรอําเภอเคียนซา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1181 นางสาวนทาภรณ์  กลีบแก้ว ศศ.บ. (พัฒนาสังคม) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9964 11 ก.พ. 52 8,950       9,650        

มหาวิทยาลัยสงขลนครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอเคียนซา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1182 นางสาวสุพรรณี  พรหมเศษ ปวส. (การบัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 9968 11 ธ.ค. 51 8,280       8,480        

วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านตาขุน (บรรจุ 21 ส.ค. 50)

1 เม.ย. 43 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1183 นายชวิศร์  สวัสดิสาร วท.ม. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9972 11 ก.พ. 52 10,580     12,780      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านตาขุน

27 เม.ย. 50 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1184 นางสาวจุฬาภรณ์  ชาเหลา ปวส. (การตลาด) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 9974 4 ม.ค. 53 7,430       7,630        

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตสกลนคร สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านนาเดิม

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1185 นางสาวนันทวัน  วัฒนา วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9975 11 ธ.ค. 51 12,060     12,360      

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านนาเดิม (บรรจุ 1 ก.ค. 48)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1186 นางสาววิยะดา  ศรีเผือก วท.ม. (ส่งเสริมการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9982 13 พ.ค. 52 10,110     12,410      

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอชัยบุรี

18 มิ.ย. 46 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1187 นางสาววรรณา  สุทธิพิทักษ์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9983 29 เม.ย. 53 8,350       9,110        

มหาวิทยาลัยสงขลนครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอชัยบุรี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1188 นางสาวสาวิตรี  สุวรรณ์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9986 8 เม.ย. 52 9,160       9,860        

มหาวิทยาลัยสงขลนครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอวิภาวดี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี



หน้าที่ 161 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

1189 นางกนกอร  ตรีไวย วท.บ. (คหกรรมศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 9988 22 เม.ย. 53 8,350       9,110        

มหาวิทยาลัยสงขลนครินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอวิภาวดี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี



หน้าที่ 162 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

1190 นางสาววันทกานต์  สมาน ปวส. (การบัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 9995 12 พ.ค. 52 8,160       8,360        

โรงเรียนโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายบริหารทั่วไป

12 พ.ค. 38 สํานักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์

1191 นางสาวอริสรา  ภูเด่นผา วท.ม. (พืชไร่) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 10041 26 ก.พ. 53 14,390     15,310      

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอจอมพระ

22 พ.ค. 45 จังหวัดสุรินทร์

1192 นางสาวนฦมล  สุขพราว วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10053 8 เม.ย. 52 9,160       9,860        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอชุมพลบุรี

5 มี.ค. 48 จังหวัดสุรินทร์

1193 นางสาวภาสินี  ผลวัฒน์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10059 1 ก.ย. 52 9,000       9,700        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอชุมพลบุรี

28 ต.ค. 46 จังหวัดสุรินทร์

1194 นางสาววิมลลักษณ์  โสระวงค์ ปวส. (การบญัชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 10062 7 ก.ย. 52 7,840       8,040        

โรงเรียนเทคโนโลยีสุรินทร์การศึกษา สํานักงานเกษตรอําเภอปราสาท

26 เม.ย. 44 จังหวัดสุรินทร์

1195 นายศิริชัย  บัวทอง วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10064 13 พ.ค. 52 9,100       9,800        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอปราสาท

11 มี.ค. 49 จังหวัดสุรินทร์

1196 นายเริงชัย  ดวงแว่ว วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10069 31 ก.ค. 52 12,650     12,910      

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ สํานักงานเกษตรอําเภอปราสาท

ทหารลาดกระบัง จังหวัดสุรินทร์

15 มิ.ย. 41

1197 นายโสภณ  ทองสถิตย์ วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10078 13 พ.ค. 52 9,130       9,830        

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สํานักงานเกษตรอําเภอปราสาท

จังหวัดสุรินทร์



หน้าที่ 163 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

1199 นายปรเมศวร์  วัลดาว วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10081 13 ก.ย. 53 7,940       8,700        

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สํานักงานเกษตรอําเภอรัตนบุรี

18 พ.ค. 46 จังหวัดสุรินทร์

1198 นางสาวศุภลักษณ์  อันพาพรหม ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 10080 30 มิ.ย. 52 7,700       7,900        

โรงเรียนพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด สํานักงานเกษตรอําเภอรัตนบุรี

จังหวัดสุรินทร์

1200 นางสาวกมลภา  ดีพาชู วท.บ. (สัตวศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10086 22 เม.ย. 53 8,470       9,230        

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สํานักงานเกษตรอําเภอรัตนบุรี

10 มี.ค. 45 จังหวัดสุรินทร์

1201 นางสาวยุพาพร  เถื่อนทับ ปวส. (การบัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 10090 11 ธ.ค. 51 8,130       8,330        

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ สํานักงานเกษตรอําเภอสําโรงทาบ (บรรจุ 21 ส.ค. 50)

8 มี.ค. 50 จังหวัดสุรินทร์

1202 นางสาวศิริวรรณ  วิญญายงค์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10106 11 ธ.ค. 51 10,080     10,680      

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอสังขะ (บรรจุ 15 ส.ค. 50)

จังหวัดสุรินทร์

1203 นายสุพจน์  ภูมิสุข วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10108 13 พ.ค. 52 10,230     12,510      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอสังขะ

27 มิ.ย. 51 จังหวัดสุรินทร์

1204 นางสาววิกาญดา  สุขประเสริฐ ปวส. (การตลาด) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฎิบัติงาน 10111 20 ก.ย. 53 7,100       7,300        

วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร สํานักงานเกษตรอําเภอศรีขรภูมิ

3 มี.ค. 43 จังหวัดสุรินทร์

1205 นางสาวดวงตะณา  วังกุล วท.บ. (ประมง) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 5476 11 ก.พ. 52 9,290       9,990        

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สํานักงานเกษตรอําเภอศรีขรภูมิ

19 มี.ค. 47 จังหวัดสุรินทร์

1206 นางสาวสกาวรัตน์  เมืองงาม วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10117 11 ธ.ค. 51 10,300     10,810      

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอศรีขรภูมิ (บรรจุ 15 ส.ค. 50)

18 มิ.ย. 46 จังหวัดสุรินทร์



หน้าที่ 164 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

1207 นายนิรันดร์  แก้วรัตน์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10124 11 ธ.ค. 51 9,990       10,590      

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอศรีขรภูมิ (บรรจุ 15 ส.ค. 50)

30 มี.ค. 43 จังหวัดสุรินทร์

1208 นางสาวจริยา  ฉัตรคํา วท.ม. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10130 13 พ.ค. 52 10,110     12,410      

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอท่าตูม

28 พ.ย. 51 จังหวัดสุรินทร์

1209 นายอัฐพล  แก้วหานาม วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10134 13 พ.ค. 52 9,160       9,860        

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สํานักงานเกษตรอําเภอท่าตูม

19 มี.ค. 47 จังหวัดสุรินทร์

1210 นายสุชาติ  แก้วกมลจิต วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10139 13 พ.ค. 52 9,130       9,830        

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอกาบเชิง

9 ก.ค. 46 จังหวัดสุรินทร์

1211 นายพัชระ  อุ่นทรัพย์ วท.บ. (ประมง) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10993 13 พ.ค. 52 9,100       9,800        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอกาบเชิง

จังหวัดสุรินทร์

1212 นางสาวสิทธิณี  พิศงาม วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10144 11 ธ.ค. 51 11,930     12,230      

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สํานักงานเกษตรอําเภอกาบเชิง (บรรจุ 1 ก.ค. 48)

19 มี.ค. 47 จังหวัดสุรินทร์

1213 นางสาวนุชจรี  จันธิราช ปวส. (การบัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 10147 30 มิ.ย. 52 7,840       8,040        

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ สํานักงานเกษตรอําเภอสนม

16 มี.ค. 50 จังหวัดสุรินทร์

1214 นางนงเยาว์  สิงห์ลอ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10149 11 ธ.ค. 51 12,320     12,620      

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า สํานักงานเกษตรอําเภอสนม (บรรจุ 21 มิ.ย. 48)

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง จังหวัดสุรินทร์

21 เม.ย. 42



หน้าที่ 165 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

1215 นางสาวชาลินี  สมถวิล วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10150 11 ธ.ค. 51 11,970     12,270      

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอสนม (บรรจุ 15 ต.ค. 47)

17 พ.ค. 46 จังหวัดสุรินทร์

1216 นางสาวพิมพ์ภัสสร  กระจ่างวงษ์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10156 13 พ.ค. 52 9,100       9,800        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอบัวเชด

10 มี.ค. 44 จงัหวัดสุรินทร์

1217 นายธีรภัทร์  คุ้มครอง วท.บ. (การบริหารธุรกิจเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10157 13 ก.ย. 53 7,940       8,700        

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สํานักงานเกษตรอําเภอบัวเชด

9 มี.ค. 46 จังหวัดสุรินทร์

1218 นางสาวภัทพิมล  ไสว วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10158 29 เม.ย. 53 8,470       9,230        

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอบัวเชด

23 มี.ค. 41 จังหวัดสุรินทร์

1219 นายอนุชิต  ดมอุ่นดี วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10015 22 เม.ย. 53 8,440       9,200        

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สํานักงานเกษตรอําเภอลําดวน

จังหวัดสุรินทร์

1220 นายพีรพล  สุธงษา กษ.บ. (ส่งเสริมการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10175 3 มิ.ย. 53 7,940       8,700        

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สํานักงานเกษตรอําเภอพนมดงรัก

29 ต.ค. 50 จังหวัดสุรินทร์

1221 นางสาวพัชดา  ถือเกล้า วท.บ. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10181 11 ธ.ค. 51 12,060     12,360      

มหาวิทยาลัยบูรพา สํานักงานเกษตรอําเภอเขวาสินรินทร์ (บรรจุ 1 ก.ค. 48)

จังหวัดสุรินทร์

1222 นางสาวประภาภรณ์  คูสูงเนิน วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10136 13 พ.ค. 52 9,160       9,860        

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สํานักงานเกษตรอําเภอโนนนารายณ์

20 ธ.ค. 43 จังหวัดสุรินทร์



หน้าที่ 166 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

1223 นางปุริ้ม  ธรรมมา ปวส. (การบัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 10229 20 ก.ย. 53 7,100       7,300        

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม สํานักงานเกษตรอําเภอบึงกาฬ

17 มี.ค. 42 จังหวัดหนองคาย

1224 นางสาวพนอศรี  ศรีวิโรจน์ วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10231 22 เม.ย. 53 8,290       9,050        

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สํานักงานเกษตรอําเภอบึงกาฬ

จังหวัดหนองคาย

1225 นางสาวหนึ่งฤทัย  ทิพย์กรรณ วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10232 22 เม.ย. 53 8,290       9,050        

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สํานักงานเกษตรอําเภอบึงกาฬ

จังหวัดหนองคาย

1226 นายกฤษณะ  นาคหมื่นไวย์ วท.บ. (พืชสวน) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10248 11 ธ.ค. 51 11,510     11,910      

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอโพนพิสัย (บรรจุ 20 พ.ค. 48)

จังหวัดหนองคาย

1227 นางมัทนา  วงทองคํา ปวส. (การบัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฎิบัติงาน 10250 11 ธ.ค. 51 8,370       8,570        

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย สํานักงานเกษตรอําเภอเซกา (บรรจุ1 พ.ค. 50)

8 มี.ค. 45 จังหวัดหนองคาย

1228 นางวิลัย  นันทา ป.เทคโนโลยีการเกษตรบัญฑิต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10258 11 ธ.ค. 51 12,290     12,590      

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอเซกา (บรรจุ 20 พ.ค. 48)

จังหวัดหนองคาย

1229 นางสาวอินทนิล  นิลเกตุ วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10267 11 ธ.ค. 51 12,000     12,300      

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สํานักงานเกษตรอําเภอท่าบ่อ (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

จังหวัดหนองคาย

1230 นายวิทยา  ขันติยู วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10269 11 ธ.ค. 51 10,340     10,840      

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอท่าบ่อ (บรรจุ 15 ม.ค. 50)

จังหวัดหนองคาย

1231 นางสาวรุจิรัตน์  วงษ์จันทร์แดง วท.ม. (ปฐพีศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10270 11 ธ.ค. 51 10,190     12,490      

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอท่าบ่อ (บรรจุ 1 พ.ค. 50)

13 พ.ย. 41 จังหวัดหนองคาย



หน้าที่ 167 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

1232 นายอนันต์  ศรีหงษ์ วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10274 11 ธ.ค. 51 10,380     10,880      

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอท่าบ่อ (บรรจุ 1 พ.ค. 50)

จังหวัดหนองคาย

1233 นางสาวจินดา  ราษีทอง วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10284 1 ก.ย. 52 8,870       9,570        

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอโซ่พิสัย

จังหวัดหนองคาย

1234 นางสุดารัตน์  ทองมาก วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10294 11 ก.พ. 52 8,990       9,690        

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สํานักงานเกษตรอําเภอพรเจริญ

จังหวัดหนองคาย

1235 นายวุฒินันท์  ไตรยางค์ สส.บ. (ส่งเสริมการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10704 13 พ.ค. 52 8,990       9,690        

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สํานักงานเกษตรอําเภอปากคาด

จังหวัดหนองคาย

1236 นายธวัช  สาธารณะ วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10336 11 ก.พ. 52 8,870       9,570        

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอปากคาด

จังหวัดหนองคาย

1237 นางวิลาสินี  จันทรา วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10303 1 ก.ย. 52 8,720       9,420        

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอปากคาด

จังหวัดหนองคาย

1238 นายศักดิ์ชัย  เลาหทวีโชค วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10307 1 ก.ย. 52 8,680       9,410        

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอปากคาด

จังหวัดหนองคาย

1239 นางสาวพจนา  พลโยธา ปวส. (การบัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 10309 4 พ.ค. 52 9,980       10,130      

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอบึงโขงหลง

15 มี.ค. 44 จังหวัดหนองคาย

1240 นายสุวิท  บริสุทธิ์ วท.บ. (การจัดการศัตรูพืช) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10314 11 ธ.ค. 51 9,850       10,450      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอบึงโขงหลง (1 ก.พ. 51)

จังหวัดหนองคาย



หน้าที่ 168 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

1241 นายชาติชาย  คีรีพันธ์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10320 11 ก.พ. 52 8,910       9,610        

สถาบันราชภัฎนครศรีธรรมราช สํานักงานเกษตรอําเภอศรีวิไล

จังหวัดหนองคาย

1242 นายธนวัฒน์  เจริญธนรุ่ง วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10327 13 พ.ค. 52 8,910       9,610        

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอบุ่งคล้า

จังหวัดหนองคาย

1243 นางพรรณี  พิมพ์พันธ์ วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10335 11 ธ.ค. 51 12,670     12,910      

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สํานักงานเกษตรอําเภอรัตนวาปี (บรรจุ 15 ต.ค. 47)

จังหวัดหนองคาย

1244 นางสาวเจิมขวัญ  วรยศ วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 3367 13 พ.ค. 52 8,950       9,650        

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สํานักงานเกษตรอําเภอเฝ้าไร่

13 พ.ค. 43 จังหวัดหนองคาย

1245 นางสาวสมพร  เลิศจิรกุล วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10339 11 ธ.ค. 51 9,940       10,540      

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า สํานักงานเกษตรอําเภอเฝ้าไร่ (บรรจุ 1 พ.ค. 50)

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง จังหวัดหนองคาย

1246 นายวิทยา  โคตรรักษา วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10342 11 ธ.ค. 51 9,780       10,380      

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอโพธิ์ตาก (บรรจุ 15 ส.ค. 50)

จังหวัดหนองคาย



หน้าที่ 169 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

1247 นางนิตยา  นาอุดม ปวส. (เลขานุการ) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 10345 14 ก.ย. 52 7,970       8,170        

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ฝ่ายบริหารทั่วไป

สํานักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลําภู

1248 นางสาวแพรวพรรณ  พิมพุฒ วท.บ. (วนศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10363 22 เม.ย. 53 8,550       9,310        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

13 มี.ค. 49 สํานักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลําภู

1249 นายสกฤษพงศ์  ปักสังคะเณย์ วท.บ. (สัตวศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10369 11 ธ.ค. 51 11,180     11,580      

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

สํานักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลําภู

1250 นางศศิชา  ผลบูรณ์ วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10374 1 ก.ย. 52 8,670       9,410        

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตจันทบุรี สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองหนองบัวลําภู

จังหวัดหนองบัวลําภู

1251 นางสาวสุพรรษา  กาบบัวลอย วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10377 11 ธ.ค. 51 9,860       10,460      

สถาบันราชภัฎจันทรเกษม สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองหนองบัวลําภู (บรรจุ 1 ก.พ. 51)

จังหวัดหนองบัวลําภู

1252 นายยุทธศักดิ์  ทองสังวรณ์ วท.บ. (พืชไร่) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10384 11 ธ.ค. 51 12,700     12,910      

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอนากลาง (บรรจุ 15 ต.ค. 47)

จังหวัดหนองบัวลําภู

1253 นางสาวนรีรัตน์  คํากล่อมใจ วท.บ. (ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10388 30 เม.ย. 53 8,400       9,160        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอนากลาง

10 มี.ค. 50 จังหวัดหนองบัวลําภู

1254 นางสาวกัลยา  ไชคําแดง วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10396 11 ธ.ค. 51 11,900     12,210      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอโนนสัง (บรรจุ 1 ก.ค. 48)

จังหวัดหนองบัวลําภู

1255 นางรัตติยาพร  ปราชญาวงศ์ วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10398 11 ธ.ค. 51 11,620     12,020      

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สํานักงานเกษตรอําเภอโนนสัง (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

จังหวัดหนองบัวลําภู



หน้าที่ 170 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

1256 สิบโทวัชระ  ศรีสองเมือง วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10403 3 มิ.ย. 53 7,940       8,700        

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอโนนสัง

4 มิ.ย. 46 จังหวัดหนองบัวลําภู

1257 นางสาวธีรชยา  สาวะรก วท.บ. (พืชไร่) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10406 11 ธ.ค. 51 13,160     13,210      

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้วเจ้าคุณ สํานักงานเกษตรอําเภอศรีบุญเรือง (บรรจุ 15 พ.ย. 47)

ทหารลาดกระบัง จังหวัดหนองบัวลําภู

1258 ว่าที่ ร.ต.ทองสา  ทองหนองยาง วท.บ. (วนศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10423 22 เม.ย. 53 8,250       9,010        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอสุวรรณคูหา

7 ต.ค. 49 จังหวัดหนองบัวลําภู

1259 นายรุติวสันต์  ส่างสวัสดิ์ วท.บ. (วนศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10425 8 เม.ย. 52 8,810       9,510        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอสุวรรณคูหา

6 มี.ค. 47 จังหวัดหนองบัวลําภู

1260 นายจักรพงศ์  ยอดตา วท.บ. (วนศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10427 11 ธ.ค. 51 9,760       10,360      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอสุวรรณคูหา (บรรจุ 1 ก.พ. 51)

18 พ.ค. 47 จังหวัดหนองบัวลําภู

1261 นายเมธี  มะลิลม วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10432 30 เม.ย. 53 8,250       9,010        

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอนาวัง

จังหวัดหนองบัวลําภู

 



หน้าที่ 171 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

1262 นางรุ่งทิพย์  แป๊ะเส็ง ปวส. (การบัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน ๑๐๔๓๖ ๑๑ ธ.ค. ๕๑ 7,180       7,380        

เทคโนโลยีนครสวรรค์ ฝ่ายบริหารทั่วไป (บรรจุ ๑ พ.ย. ๕๐)

25 มี.ค. 38 สํานักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง  

1263 นางสาวศิริพรรณ  หนุมาน ปวส. (การตลาด) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน ๑๐๔๓๘ ๑๑ ธ.ค. ๕๑ 8,130       8,330        

วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ฝ่ายบริหารทั่วไป (บรรจุ 13 มี.ค. 49)

18 มี.ค. 41 สํานักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง

1264 นางสาวนริศรา  วายนต์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10442 30 เม.ย. 53 8,410       9,170        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

สํานักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง

1265 นายศุภกฤต  การวรรณี วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10443 11 ธ.ค. 51 13,000     13,200      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร (บรรจุ 15 ต.ค. 47)

5 ต.ค. 45 สํานักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง

1266 นางสาวศิริรักษ์  ศรีวิไล วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10444 13 พ.ค. 52 9,170       9,870        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

5 มี.ค. 48 สํานักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง

1267 นางสาวโชตนา  ลิ่มสอน วท.ม. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 10488 22 มิ.ย. 53 13,790     15,010      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

สํานักงานเกษตรจงัหวัดอ่างทอง

1268 นางสาวสุทิน หิรัญอ่อน วท.ม.(พฤกษ์เศรษฐกิจ) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10450 11 ธ.ค. 51 11,500     13,410      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต (บรรจุ 1 พ.ค. 50)

17 พ.ค. 47 สํานักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง

1269 นางสาวเรณุดา  หอมชะเอม กษ.ม. (ส่งเสริมการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10451 11 ธ.ค. 51 12,950     14,310      

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการผลิต (บรรจุ 15 ต.ค. 47)

22 พ.ย. 50 สํานักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง

1270 นางสาวจิตนิชา  เครือเขื่อนเพชร ศศ.ม. (ธุรกิจการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10456 1 ก.ย. 52 10,170     12,470      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองอ่างทอง

23 มิ.ย. 53 จังหวัดอ่างทอง



หน้าที่ 172 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

1271 นางสาวพรรณี  ศรีสวัสดิ์ วท.ม.(เทคโนโลยี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10458 11 ธ.ค.51 11,380     13,010      

หลังการเก็บเกี่ยว สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองอ่างทอง (บรรจุ 3 ต.ค.48)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดอ่างทอง

28 เม.ย.51

1272 นางสาวภารดี  เกิดปราโมทย์ วท.บ. (ประมง) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10462 1 ก.ย. 52 8,920       9,620        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

1273 นางสาวสุภาวดี  พรหมมา วท.บ. (การจัดการศัตรูพืช) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10463 8 เม.ย. 52 9,130       9,830        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

1274 นายสุวิทย์  สาครตานันท์ วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10466 13 พ.ค. 52 8,860       9,560        

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า สํานักงานเกษตรอําเภอไชโย

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง จังหวัดอ่างทอง

1275 นางสาวรัชนี  อรรถลาภี วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10467 13 พ.ค. 52 9,050       9,750        

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า สํานักงานเกษตรอําเภอไชโย

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง จังหวัดอ่างทอง

1276 นางสาวทิพากร  เอี่ยวสิโป วท.บ. (การประมง) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10468 11 ธ.ค. 51 9,560       10,160      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอไชโย (บรรจุ 15 ส.ค. 50)

จังหวัดอ่างทอง

1277 นางสาวดวงฤทัย  ธรรมอนันต์ วท.บ. (ปฐพีวิทยา) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10474 11 ธ.ค. 51 12,840     13,040      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอป่าโมก (บรรจุ 15 ต.ค. 47)

จังหวัดอ่างทอง

1278 นางสาวทิวา  บุปผาประเสริฐ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10478 13 พ.ค. 52 8,990       9,690        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอโพธิ์ทอง

จังหวัดอ่างทอง



หน้าที่ 173 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

1279 นางสาวปิยวรรณ  บุญทา วท.บ. (คหกรรมศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10485 11 ก.พ. 52 9,070       9,770        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอโพธิ์ทอง

จังหวัดอ่างทอง

1280 นางสาวจิราภรณ์  ศรีเทศ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10497 29 เม.ย. 53 8,250       9,010        

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอแสวงหา

จังหวัดอ่างทอง

1281 นางสาวปัทมา  แก้วสาคร วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10501 29 เม.ย. 53 8,250       9,010        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอวิเศษชัยชาญ

จังหวัดอ่างทอง

1282 นางสาวสุธารัตน์  คงสุวรรณ์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10504 11 ธ.ค. 51 10,780     11,280      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอวิเศษชัยชาญ (บรรจุ 1 พ.ค. 50)

จังหวัดอ่างทอง

1283 นางสาวสุภาพร  พิณเสนาะ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10506 11 ธ.ค. 51 10,490     10,990      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอวิเศษชัยชาญ (บรรจุ 15 ม.ค. 50)

จังหวัดอ่างทอง



หน้าที่ 174 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

1284 นางสาวจุฑามาส  ภู่ทวี วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10559 13 พ.ค. 52 9,410       10,110      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านดุง

20 ก.ค. 40 จังหวัดอุดรธานี

1285 นางสาวสีดา  มูลทิพย์ ปวส. (การบัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 10581 26 ก.พ. 52 8,040       8,240        

วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด สํานักงานเกษตรอําเภอกุมภวาปี

จังหวัดอุดรธานี

1286 นายสุธี  ภูมาตย์ วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10582 1 ก.ย. 52 8,690       9,410        

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สํานักงานเกษตรอําเภอกุมภวาปี

11 ธ.ค. 46 จังหวัดอุดรธานี

1287 นางสุรี  โพธิ์นาม ปวส. (การบัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 10596 11 ธ.ค. 51 8,270       8,470        

อุดรพณิชยการ-ช่างกล สํานักงานเกษตรอําเภอหนองหาน (บรรจุ 21 ส.ค. 50)

23 มี.ค. 43 จังหวัดอุดรธานี

1288 นางเพชรี  บุญทวี สส.บ. (สหกรณ์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10601 11 ธ.ค. 51 12,860     13,060      

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สํานักงานเกษตรอําเภอหนองหาน (บรรจุ 15 ต.ค. 47)

จังหวัดอุดรธานี

1289 นายธนกฤต  จันทคัต วท.บ. (ส่งเสริมการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10611 11 ธ.ค. 51 11,920     12,220      

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอเพ็ญ (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

จังหวัดอุดรธานี

1290 นางสาวสิรภัทร  อันไชยศรี วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10626 29 เม.ย. 53 8,380       9,140        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอศรีธาตุ

11 มี.ค. 43 จังหวัดอุดรธานี

1291 นายถาวร  หลักคํา วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10628 11 ธ.ค. 51 11,810     12,210      

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สํานักงานเกษตรอําเภอศรีธาตุ (บรรจุ 1 ก.ค. 48)

11 มี.ค. 42 จังหวัดอุดรธานี

1292 นางสาวนันท์นภัสร์  ศรีสมุทร วท.บ. (พืชศาตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10665 11 ธ.ค. 51 12,080     12,380      

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอโนนสะอาด (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

จังหวัดอุดรธานี



หน้าที่ 175 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

1293 นายเฉลิมพน  ทวีผล วท.บ. (เกษตรศาตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10672 11 ธ.ค. 51 10,440     10,940      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอวังสามหมอ (บรรจุ 1 พ.ค. 50)

จังหวัดอุดรธานี

1294 นางสาวเกษร  ศิริโยธา วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10673 11 ธ.ค. 51 10,640     11,140      

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สํานักงานเกษตรอําเภอวังสามหมอ (บรรจุ 1 พ.ค. 50)

จังหวัดอุดรธานี

1295 นางสาวแสงแก้ว  สุดรัก วท.บ. (สัตวศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10686 11 ธ.ค. 51 12,330     12,630      

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอทุ่งฝน (บรรจุ 20 พ.ค. 48)

จังหวัดอุดรธานี

1296 นางสาววาสนา  ศรีพันธบุตร วท.บ. (เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10703 11 ก.พ. 52 9,220       9,920        

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า สํานักงานเกษตรอําเภอนายูง

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง จังหวัดอุดรธานี

31 ต.ค. 43

1297 นางสาวอัญรินทร์  พิมพ์อิทธิภัทร วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10706 30 เม.ย. 53 8,370       9,130        

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า สํานักงานเกษตรอําเภอนายูง

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง จังหวัดอุดรธานี

10 เม.ย. 45

1298 นางสาวชลธิชา  กันตะวงศ์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10687 3 มิ.ย. 53 7,940       8,700        

สถาบันราชภัฏนครราชสีมา สํานักงานเกษตรอําเภอนายูง

26 มี.ค. 46 จังหวัดอุดรธานี



หน้าที่ 176 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

1299 นางสาวลัดดาวัลย์  สีเขียว วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10732 11 ธ.ค.51 10,760     11,260      

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร (บรรจุ 15 ม.ค. 50)

8 มี.ค. 48 สํานักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์

1300 นางจงกล  เพ็งวัน สส.บ. (ส่งเสริมการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10733 11 ธ.ค.51 11,750     12,150      

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร (บรรจ ุ1 ก.ค. 48)

สํานักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์

1301 นายจเรวัชร  ปลาลาศ วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10740 11 ธ.ค.51 12,100     12,400      

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

23 ก.พ. 46 สํานักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์

1302 นายชัชวาลย์  กลไกล วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10745 11 ธ.ค.51 10,180     10,780      

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองอุตรดิตถ์ (บรรจุ 1 พ.ค. 50)

จังหวัดอุตรดิตถ์

1303 นายวิโรจน์  สะสมสิน วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10751 11 ก.พ. 52 9,250       9,950        

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์

1304 นางศิรินทร์  เนาว์ชมภู วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10752 11 ธ.ค. 51 9,910       10,510      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองอุตรดิตถ์ (บรรจุ 1 ก.พ. 51)

จังหวัดอุตรดิตถ์

1305 นางสาวศุภาวดี  สุทธิแสน วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10760 11 ธ.ค. 51 9,970       10,570      

การอาหาร) สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองอุตรดิตถ์ (บรรจุ 15 ส.ค. 50)

จังหวัดอุตรดิตถ์

1306 นายไพศาล  ใจเหิน ปวส.(บริหารธุรกิจ) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 10763 20 ก.ย. 53 7,100       7,300        

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ สํานักงานเกษตรอําเภอฟากท่า

6 มี.ค. 40 จังหวัดอุตรดิตถ์

1307 นายประทวน  จันทร์ดี วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10775 1 ก.ย. 52 8,910       9,610        

การอาหาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอฟากท่า

7 ต.ค. 45 จังหวัดอุตรดิตถ์



หน้าที่ 177 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

1308 นางสาวจารุวรรณ  แก้วรักษา วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10795 13 พ.ค. 52 9,100       9,800        

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอฟากท่า

7 มี.ค. 48 จังหวัดอุตรดิตถ์

1309 นางสาวสุภาวดี แย้มพราม กศ.ม. (ส่งเสริมการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10771 11 ก.พ. 52 10,650     12,850      

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สํานักงานเกษตรอําเภอลับแล

22 พ.ย. 50 จังหวัดอุตรดิตถ์

1310 นางสาวพรปวีณ์  สันธิ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10777 11 ธ.ค. 51 10,000     10,600      

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอลับแล (บรรจุ 15 ส.ค. 50)

17 พ.ค. 45 จังหวัดอุตรดิตถ์

1311 นางสาวปริยากร  บุญเสือ ปวส.(การบัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 10780 11 ธ.ค.51 8,470       8,670        

อุตรดิตถ์เทคโนโลยี สํานักงานเกษตรอําเภอน้ําปาด (บรรจุ 21 ส.ค.50)

19 ม.ีค.42 จังหวัดอุตรดิตถ์

1312 นายสุนทร  ตะนาวศรี วท.บ. (ส่งเสริมการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10781 8 เม.ย. 52 9,070       9,770        

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอน้ําปาด

18 มี.ค. 48 จังหวัดอุตรดิตถ์

1313 นางสาวมณทิรา  ธรรมาภิมุข วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10784 29 เม.ย. 53 8,350       9,110        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอน้ําปาด

8 ต.ค. 48 จังหวัดอุตรดิตถ์

1314 นางสาวสมพร  แสนมณี วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10753 1 ก.ย. 52 8,940       9,640        

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอน้ําปาด

1 มี.ค. 42 จังหวัดอุตรดิตถ์

1315 นายภิรมย์  โสฬส วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10794 11 ธ.ค. 51 9,900       10,500      

สถาบันราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก สํานักงานเกษตรอําเภอพิชัย (บรรจุ 1 ก.พ. 51)

15 มิ.ย. 45 จังหวัดอุตรดิตถ์

1316 นายพงศธร  ตาเขียว วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10798 13 พ.ค. 52 9,050       9,750        

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอพิชัย

20 ก.พ. 47 จังหวัดอุตรดิตถ์



หน้าที่ 178 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

1317 นายพันธรัฐ  สิทธิปรุ วท.บ. (สัตวศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10806 11 ก.พ. 52 9,130       9,830        

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอท่าปลา

1 มี.ค. 42 จังหวัดอุตรดิตถ์

1318 นายตุลย์  ทิพยจันทร์ วท.บ. (อารักขาพืช) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10807 11 ธ.ค. 51 10,050     10,650      

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอท่าปลา (บรรจุ 15 ส.ค. 50)

1 ม.ค. 44 จังหวัดอุตรดิตถ์

1319 นายกฤษณายุทธ ณ น่าน วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10815 11 ธ.ค. 51 10,090     10,690      

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอตรอน (บรรจุ 1 ก.พ. 51)

1 มี.ค. 42 จังหวัดอุตรดิตถ์

1320 นายนิรันดร์  ใจจิตร วท.ม. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10820 13 พ.ค. 52 10,170     12,470      

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านโคก

21 มี.ค. 51 จังหวัดอุตรดิตถ์

1321 นางสาววิชุตา  ต๊ะใจ วท.ม. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10821 13 พ.ค. 52 10,170     12,470      

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านโคก

16 พ.ค. 51 จังหวัดอุตรดิตถ์

1322 นางสาวภณิดา  ปรีดาสุริยะชัย วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10822 29 เม.ย. 53 8,350       9,110        

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านโคก

14 พ.ค. 42 จังหวัดอุตรดิตถ์

1323 นางสาวนันทนา  โพธิ์สุข วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10823 13 พ.ค. 52 9,110       9,810        

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านโคก

จังหวัดอุตรดิตถ์

1324 นายชํานาญ  เมืองลอง วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10827 22 เม.ย. 53 8,350       9,110        

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอทองแสนขัน

จังหวัดอุตรดิตถ์

1325 นายอภิรัฐ  ชูศรีพัฒน์ วท.บ. (พืชไร่) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10380 29 เม.ย. 53 8,350       9,110        

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า สํานักงานเกษตรอําเภอทองแสนขัน

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง จังหวัดอุตรดิตถ์



หน้าที่ 179 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

1326 นางสาววิภาพร  อาภา ปวส. (เลขานุการ) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 10835 11 ธ.ค. 51 8,150       8,350        

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ฝ่ายบริหารทั่วไป (บรรจุ 1 พ.ย. 50)

20 มี.ค. 45 สํานักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี

1327 นายธนบรรณ  รอดเพชร วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10847 11 ก.พ. 52 9,140       9,840        

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

สํานักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี

1328 นางสาวชุติกาญจน์  รักหาญ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10848 11 ก.พ. 52 9,130       9,830        

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

สํานักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี

1329 นายวิระชัย  ถือทอง วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10854 11 ธ.ค. 51 10,800     11,300      

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (บรรจุ 1 พ.ค. 50)

สํานักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี

1330 นางสาวปิยะวรรณ  เฉยพันธ์ วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10853 11 ธ.ค. 51 9,920       10,520      

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองอุทัยธานี (บรรจุ 1 ก.พ. 51)

จังหวัดอุทัยธานี

1331 นายทวีปกรณ  บุญวรนุช กษ.บ. (ส่งเสริมการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10858 11 ธ.ค. 51 9,670       10,270      

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองอุทัยธานี (บรรจุ 15 ส.ค. 50)

จังหวัดอุทัยธานี

1332 นายภาคภูมิ  ราตรี วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10864 13 พ.ค. 52 8,930       9,630        

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านไร่

17 มี.ค. 46 จังหวัดอุทัยธานี

1333 นางสาวอัจฉรา  กริ่งเกษมศรี สส.บ. (พัฒนาชุมชน) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10866 13 พ.ค. 52 8,930       9,630        

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สํานักงานเกษตรอาํเภอบ้านไร่

21 ก.ย. 46 จังหวัดอุทัยธานี

1334 นางฐิติพร  เกิดสิน วท.บ. (อารักขาพืช) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ ๑๐๘๗๗ 1 ก.ย. 52 8,730       9,430        

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอหนองฉาง

๓๑ พ.ค. ๔๘ จังหวัดอุทัยธานี



หน้าที่ 180 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

1335 นางสาวนุชนารถ  ดีพันธุ์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ ๑๐๘๘๐ 11 ธ.ค. 51 12,490     12,790      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอหนองขาหย่าง (บรรจุ 15 ต.ค. 47)

จังหวัดอุทัยธานี

1336 นายนิพัทธ์  สายสุ่ม ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10882 13 พ.ค. 52 8,930       9,630        

มหาวิทยาลัยบูรพา สํานักงานเกษตรอําเภอหนองขาหย่าง

จังหวัดอุทัยธานี

1337 นายอําพน  สุขใจ ปวส.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 10886 20 ก.ย. 53 7,100       7,300        

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี สํานักงานเกษตรอําเภอสว่างอารมณ์

18 มี.ค. 51 จังหวัดอุทัยธานี

1338 นางสุมนา  โห้วงศ์ วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ ๑๐๘๙๖ 11 ธ.ค. 51 11,950     12,250      

สถาบันราชภัฏเทพสตรี สํานักงานเกษตรอําเภอทัพทัน (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

จังหวัดอุทัยธานี

1339 นางสาวรัชดาภร  ไตรราช วท.บ. (สัตวบาล) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10897 1 ก.ย. 52 8,640       9,400        

สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี สํานักงานเกษตรอําเภอทัพทัน

จังหวัดอุทัยธานี

1340 นางสาวยุวดี  ฮวดวิเศษ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10901 1 ก.ย. 52 8,760       9,460        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอทัพทัน

จังหวัดอุทัยธานี

1341 นางจิรัฎฐญา  บุญเรืองศักดิ์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10906 3 มิ.ย. 53 7,940       8,700        

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอลานสัก

1 มี.ค. 47 จังหวัดอุทัยธานี

1342 นายพงษ์ธร  ชุติมานันท์ วท.ม. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10909 1 ก.ย. 52 10,110     12,410      

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอลานสัก

5 ก.ย. 51 จังหวัดอุทัยธานี

1343 นางสาวนันทพรว์  ศิริวัฒพงศ์ วท.บ. (พืชไร่นา) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10913 13 พ.ค. 52 8,940       9,640        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอหัวยคต

5 มี.ค. 48 จังหวัดอุทัยธานี



หน้าที่ 181 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

1344 ว่าที่ ร.ต.สําราญ  สุขเรือง วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10915 13 พ.ค. 52 9,170       9,870        

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สํานักงานเกษตรอําเภอหัวยคต

7 ต.ค. 47 จังหวัดอุทัยธานี



หน้าที่ 182 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

1345 นางสาวอรสา  เกตศักดิ์ ปวช. (พาณิชยการ) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน 10921 11 ธ.ค. 51 9,170       9,320        

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ฝ่ายบริหารทั่วไป (บรรจุ 1 ส.ค. 48)

สํานักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

1346 นางวิไลวรรณ  หล้าแหล่ง วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10941 11 ธ.ค. 51 12,300     12,600      

สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต (บรรจุ 1 ก.ค. 48)

สํานักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

1347 นายอรรถยา ลาพ้น วท.ม. (เกษตรผสมผสาน) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10951 1 ก.ย. 52 10,010     12,310      

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองอุบลราชธานี

22 มิ.ย. 47 จังหวัดอุบลราชธานี

1348 นางสาวขนิษฐา  พวงจําปา ปวช. (พาณิชยการ) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 10957 11 ธ.ค. 51 9,570       9,610        

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สํานักงานเกษตรอําเภอโขงเจียม (บรรจุ 27 ต.ค. 46)

จังหวัดอุบลราชธานี

1349 นางสาวชนัญญา  ดวงดี ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10962 11 ธ.ค. 51 11,390     11,790      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอโขงเจียม (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

จังหวัดอุบลราชธานี

1350 นายอุบล  โคตรพงษ์ สส.บ. (ส่งเสริมการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10966 11 ธ.ค. 51 12,000     12,300      

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สํานักงานเกษตรอําเภอบุณฑริก (บรรจุ 21 มิ.ย. 48)

จังหวัดอุบลราชธานี

1351 นางสาวพัฒน์นรี  ประโลมรัมย์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10979 13 ก.ย. 53 7,940       8,700        

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอเดชอุดม

8 เม.ย. 48 จังหวัดอุบลราชธานี

1352 นายสรายุทธ  สีนารอด วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 10982 11 ธ.ค. 51 10,560     11,060      

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สํานักงานเกษตรอําเภอเดชอุดม (บรรจุ 1 พ.ค. 50)

จังหวัดอุบลราชธานี

1353 นายปิยราษฎร์  สายดวง วท.บ. (ประมง) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 11002 29 เม.ย. 53 8,250       9,010        

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพิษณุโลก สํานักงานเกษตรอําเภอเขื่องใน

จังหวัดอุบลราชธานี



หน้าที่ 183 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

1354 นางอินธุอร  ทองงอก วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 11007 11 ธ.ค. 51 9,700       10,300      

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สํานักงานเกษตรอําเภอเขื่องใน (บรรจุ 15 ส.ค. 50)

จังหวัดอุบลราชธานี

1355 นางสาวสุกัญญา  สมเจริญ ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 11029 20 ก.ย. 53 7,100       7,300        

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี สํานักงานเกษตรอําเภอพิบูลมังสาหาร

12 มี.ค. 52 จังหวัดอุบลราชธานี

1356 นางสาวสุปราณี  ธานี วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 11031 29 เม.ย. 53 8,250       9,010        

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอพิบูลมังสาหาร

จังหวัดอุบลราชธานี

1357 นายภควัต  แย้มจํานัน วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 11034 1 ก.ย. 52 8,560       9,320        

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอพิบูลมังสาหาร

จังหวัดอุบลราชธานี

1358 นางสาวธนวดี  มือขุนทด วท.บ. (สัตวศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 11035 1 ก.ย. 52 8,560       9,320        

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สํานักงานเกษตรอําเภอพิบูลมังสาหาร

จังหวัดอุบลราชธานี

1359 นายนพรัตน์ อินศร วท.ม. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 11036 13 พ.ค. 52 10,170     12,470      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอพิบูลมังสาหาร

13 พ.ค. 52 จังหวัดอุบลราชธานี

1360 นายภาคภูมิ  กมลเลิศ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 11051 13 พ.ค. 52 9,100       9,800        

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอตระการพืชผล

จังหวัดอุบลราชธานี

1361 นายโสรจน์  อรุณพันธุ์ วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 11055 11 ธ.ค. 51 11,390     11,790      

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลนครศรีธรรมราช สํานักงานเกษตรอําเภอวารินชําราบ (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

จังหวัดอุบลราชธานี

1362 นายดนัย  ทองงอก วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 11058 11 ธ.ค. 51 10,790     11,290      

สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี สํานักงานเกษตรอําเภอวารินชําราบ (บรรจุ 1 พ.ค. 50)

จังหวัดอุบลราชธานี



หน้าที่ 184 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

1363 นางสาวพิกุล  ลวดทรง วท.บ. (สัตวบาล) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 11060 11 ธ.ค. 51 9,700       10,300      

สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี สํานักงานเกษตรอําเภอวารินชําราบ (บรรจุ 15 ส.ค. 50)

จังหวัดอุบลราชธานี

1364 นางน้ําเพชร  ฆารวิพัฒน์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 11067 13 พ.ค. 52 9,070       9,770        

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอน้ํายืน

จังหวัดอุบลราชธานี

1365 นายนาวิน  สีนาค วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 11069 11 ธ.ค. 51 10,160     10,760      

สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี สํานักงานเกษตรอําเภอน้ํายืน (บรรจุ 1 ก.พ. 51)

จังหวัดอุบลราชธานี

1366 นางสาวนฤชล  สีดี วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 11070 13 พ.ค. 52 9,410       10,110      

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สํานักงานเกษตรอําเภอน้ํายืน

จังหวัดอุบลราชธานี

1367 นางสาววราพร  อ่อนพันธ์ ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 11073 15 มิ.ย. 52 7,760       7,960        

โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ สํานักงานเกษตรอําเภอกุดข้าวปุ้น

จังหวัดอุบลราชธานี

1368 นายอภิชน  กางกั้น วท.บ. (พืชศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 11078 11 ก.พ. 52 9,100       9,800        

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอกุดข้าวปุ้น

จังหวัดอุบลราชธานี

1369 นายโสมพมิตร  ณ กาฬสินธุ์ วท.บ. (โรคพืช) นักวิชาการส่งเสรมิการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 11079 11 ธ.ค. 51 11,840     12,210      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอกุดข้าวปุ้น (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

จังหวัดอุบลราชธานี

1370 นายจักรพันธ์ อภินันท์ วท.ม. (พืชสวน) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 11082 13 พ.ค. 52 10,010     12,310      

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอนาจะหลวย

20 พ.ย. 51 จังหวัดอุบลราชธานี

1371 นางสาววิชชุลดา  จันทรตระกูล วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 11084 11 ธ.ค. 51 12,430     12,730      

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สํานักงานเกษตรอําเภอนาจะหลวย (บรรจุ 1 ต.ค. 47)

จังหวัดอุบลราชธานี



หน้าที่ 185 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

1372 นายศุภกฤต  จันทรวิชญ์ วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 11090 13 ก.ย. 53 7,940       8,700        

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สํานักงานเกษตรอําเภอเขมราฐ

27 มี.ค. 44 จังหวัดอุบลราชธานี

1373 นางสาวรุ่งลัดดา  บุญทรง วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 11092 11 ธ.ค. 51 9,780       10,380      

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สํานักงานเกษตรอําเภอเขมราฐ (บรรจุ 15 ส.ค. 50)

จังหวัดอุบลราชธานี

1374 นางสาวบังอร  จันทะโครพ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 8803 8 เม.ย. 52 9,180       9,880        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอเขมราฐ

จังหวัดอุบลราชธานี

1375 นางวรรณภา  ทองโสม วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 11100 11 ธ.ค. 51 12,380     12,680      

สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี สํานักงานเกษตรอําเภอตาลสุม (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

จังหวัดอุบลราชธานี

1376 นางสาวธิดาภรณ์  งามสันต์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 11101 13 พ.ค. 52 9,170       9,870        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอตาลสุม

จังหวัดอุบลราชธานี

1377 นางสาวจีรภา  ชนะชาญ ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 11103 7 ก.ย. 52 7,930       8,130        

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สํานักงานเกษตรอําเภอโพธิ์ไทร

จังหวัดอุบลราชธานี

1378 นายศิริชาติ  ฆารวิพัฒน์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 11106 22 เม.ย. 53 8,330       9,090        

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอโพธิ์ไทร

จังหวัดอุบลราชธานี

1379 นางสาวสุธาสินี  สุริยะ วท.บ. (โรคพืช) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 11122 11 ธ.ค. 51 12,790     12,990      

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอสิรินธร (บรรจุ 15 ต.ค. 47)

จังหวัดอุบลราชธานี

1380 นางณิชาภัทร  รักษาคุณ วท.บ. (สัตวบาล) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 11129 11 ธ.ค. 51 9,770       10,370      

สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี สํานักงานเกษตรอําเภอดอนมดแดง (บรรจุ 1 ก.พ. 51)

จังหวัดอุบลราชธานี



หน้าที่ 186 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

1381 นางสาวเพ็ญแข  จีราระรื่นศักดิ์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 11135 11 ธ.ค. 51 10,490     10,990      

สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี สํานักงานเกษตรอําเภอทุ่งศรีอุดม (บรรจุ 1 พ.ค. 50)

จังหวัดอุบลราชธานี

1382 นางสาวฐนัฏษร  เจริญเชาว์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 11136 11 ธ.ค. 51 11,760     12,160      

สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี สํานักงานเกษตรอําเภอทุ่งศรีอุดม (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

จังหวัดอุบลราชธานี



หน้าที่ 187 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

1383 นางสาวนัยนา  ศรีทอง ปวส. (การบัญชี) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 11158 20 ก.ย. 53 7,100       7,300        

ร.ร.ร้อยเอ็ดพณิชยการเทคโนโลยี ฝ่ายบริหารทั่วไป

30 เม.ย. 52 สํานักงานเกษตรจังหวัดอํานาจเจริญ

1384 นางสาวแอนอุมา  ปานผา วท.บ. (ประมง) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 11172 13 พ.ค. 52 9,290       9,990        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

สํานักงานเกษตรจังหวัดอํานาจเจริญ

1385 นายอํานาจ  ยงยืน วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 11210 11 ธ.ค. 51 12,030     12,330      

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต (บรรจุ 1 ก.ค. 48)

10 เม.ย. 46 สํานักงานเกษตรจังหวัดอํานาจเจริญ

1386 นางสาวธมลวรรณ  กาลวิบูลย์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 11175 1 ก.ย. 52 8,790       9,490        

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองอํานาจเจริญ

จังหวัดอํานาจเจริญ

1387 นายธีรวิทย์  ทองวรณ์ วท.ม. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 11184 11 ธ.ค. 51 12,330     14,130      

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองอํานาจเจริญ (บรรจุ 15 ม.ค. 50)

27 ส.ค. 47 จังหวัดอํานาจเจริญ

1388 นางสาวฉันทนา  พรมจันทร์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 11189 22 เม.ย. 53 8,380       9,140        

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองอํานาจเจริญ

24 พ.ค. 50 จังหวัดอํานาจเจริญ

1389 นางสาววิจิตรา  ซาเสน วท.บ. (เทคโนโลยีกอาหาร) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 11195 13 พ.ค. 52 9,260       9,960        

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สํานักงานเกษตรอําเภอชานุมาน

10 ส.ค. 47 จังหวัดอํานาจเจริญ

1390 นางสาวชลีกร  ภูนาวัน ปวส. (การตลาด) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 11198 20 ก.ค. 52 7,760       7,960        

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สํานักงานเกษตรอําเภอปทุมราชวงศา

25 มี.ค. 46 สํานักงานเกษตรจังหวัดอํานาจเจริญ

1391 นางฐาปนีย์  มีแสง วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 11199 11 ธ.ค. 51 11,620     12,020      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานเกษตรอําเภอปทุมราชวงศา (บรรจุ 3 ต.ค. 48)

13 มี.ค. 42 จังหวัดอํานาจเจริญ



หน้าที่ 188 จาก 188

ลําดับ วันที่ดํารง ปรับให้ได้รับ

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา/สาขา/สถานศึกษา สังกัด/ตําแหน่ง ประเภท ระดับ ตําแหน่ง ตําแหน่งและ เงินเดือน เงินเดือน หมายเหตุ

ตําแหน่ง เลขที่ ระดับปัจจุบัน

ตําแหน่งและส่วนราชการ

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่  282/2554  ลงวันที่   8  เมษายน พ.ศ. 2554

1392 นายประสาธน์  แก้วโพนงาม ทษ.บ. (สัตวศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 11200 11 ธ.ค. 51 13,190     13,210      

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ สํานักงานเกษตรอําเภอปทุมราชวงศา (บรรจุ 15 ต.ถ. 47)

6 พ.ค. 35 จังหวัดอํานาจเจริญ

1393 นายนพรัตน์  อุทธา วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 11221 22 เม.ย. 53 8,380       9,140        

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอหัวตะพาน

5 เม.ย. 47 จังหวัดอํานาจเจริญ

1394 นางกัลยากร  ศุภโกศล วท.บ. (เกษตรศาสตร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 11222 11 ธ.ค. 51 10,390     10,890      

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอหัวตะพาน (บรรจุ 1 พ.ค. 50)

5 มี.ค. 48 จังหวัดอํานาจเจริญ

1395 นางสาวอรสา  ลายภูคํา วท.บ. (ประมง) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 11226 3 มิ.ย. 53 7,940       8,700        

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอหัวตะพาน

16 มี.ค. 48 จังหวัดอํานาจเจริญ




