
 
ท่ี กษ 1002/ว 1358                        กรมสงเสริมการเกษตร 

             ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900 
 

 11 กันยายน 2561 
 

เรื่อง  แตงตั้งขาราชการ 
  

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ดวยกรมสงเสริมการเกษตรไดมีคําสั่งท่ี 1178 - 1179/2561 ลงวันท่ี 10 กันยายน 2561  
แตงตั้งขาราชการใหรักษาราชการแทน จํานวน 20 ราย และใหรักษาการในตําแหนง จํานวน 7 ราย ท้ังนี้ ขอให
หนวยงานดาวนโหลดสําเนาคําสั่งดังกลาว ไดทางเว็บไซตกองการเจาหนาท่ี (http://person.doae.go.th)   

   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณมาก 
 

ขอแสดงความนับถือ 
      
  

 
 
 
 
 
 

กองการเจาหนาท่ี 
โทรศัพท 0 2579 3690 
โทรสาร 0 2579 3016  
E-mail : person30@doae.go.th 

 

 

 

                                                        

http://person.doae.go.th/


 
ท่ี กษ 1002/ว 1358                        กรมสงเสริมการเกษตร 

             ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900 
 

 11 กันยายน 2561 
 

เรื่อง  แตงตั้งขาราชการ 
  

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิ 
 

ดวยกรมสงเสริมการเกษตรไดมีคําสั่งท่ี 1178 - 1179/2561 ลงวันท่ี 10 กันยายน 2561  
แตงตั้งขาราชการใหรักษาราชการแทน จํานวน 20 ราย และใหรักษาการในตําแหนง จํานวน 7 ราย ท้ังนี้ ขอให
หนวยงานดาวนโหลดสําเนาคําสั่งดังกลาว ไดทางเว็บไซตกองการเจาหนาท่ี (http://person.doae.go.th)   

   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณมาก 
 

ขอแสดงความนับถือ 
      
  

 
 
 
 
 
 

กองการเจาหนาท่ี 
โทรศัพท 0 2579 3690 
โทรสาร 0 2579 3016  
E-mail : person30@doae.go.th 

 

 

 

                                                        

http://person.doae.go.th/


 
ท่ี กษ 1002/ว 1358                        กรมสงเสริมการเกษตร 

             ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900 
 

 11 กันยายน 2561 
 

เรื่อง  แตงตั้งขาราชการ 
  

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดชุมพร 
 

ดวยกรมสงเสริมการเกษตรไดมีคําสั่งท่ี 1178 - 1179/2561 ลงวันท่ี 10 กันยายน 2561  
แตงตั้งขาราชการใหรักษาราชการแทน จํานวน 20 ราย และใหรักษาการในตําแหนง จํานวน 7 ราย ท้ังนี้ ขอให
หนวยงานดาวนโหลดสําเนาคําสั่งดังกลาว ไดทางเว็บไซตกองการเจาหนาท่ี (http://person.doae.go.th)   

   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณมาก 
 

ขอแสดงความนับถือ 
      
  

 
 
 
 
 
 

กองการเจาหนาท่ี 
โทรศัพท 0 2579 3690 
โทรสาร 0 2579 3016  
E-mail : person30@doae.go.th 

 

 

 

                                                        

http://person.doae.go.th/


 
ท่ี กษ 1002/ว 1358                        กรมสงเสริมการเกษตร 

             ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900 
 

 11 กันยายน 2561 
 

เรื่อง  แตงตั้งขาราชการ 
  

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดเชียงราย 
 

ดวยกรมสงเสริมการเกษตรไดมีคําสั่งท่ี 1178 - 1179/2561 ลงวันท่ี 10 กันยายน 2561  
แตงตั้งขาราชการใหรักษาราชการแทน จํานวน 20 ราย และใหรักษาการในตําแหนง จํานวน 7 ราย ท้ังนี้ ขอให
หนวยงานดาวนโหลดสําเนาคําสั่งดังกลาว ไดทางเว็บไซตกองการเจาหนาท่ี (http://person.doae.go.th)   

   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณมาก 
 

ขอแสดงความนับถือ 
      
  

 
 
 
 
 
 

กองการเจาหนาท่ี 
โทรศัพท 0 2579 3690 
โทรสาร 0 2579 3016  
E-mail : person30@doae.go.th 

 

 

 

                                                        

http://person.doae.go.th/


 
ท่ี กษ 1002/ว 1358                        กรมสงเสริมการเกษตร 

             ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900 
 

 11 กันยายน 2561 
 

เรื่อง  แตงตั้งขาราชการ 
  

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดตราด 
 

ดวยกรมสงเสริมการเกษตรไดมีคําสั่งท่ี 1178 - 1179/2561 ลงวันท่ี 10 กันยายน 2561  
แตงตั้งขาราชการใหรักษาราชการแทน จํานวน 20 ราย และใหรักษาการในตําแหนง จํานวน 7 ราย ท้ังนี้ ขอให
หนวยงานดาวนโหลดสําเนาคําสั่งดังกลาว ไดทางเว็บไซตกองการเจาหนาท่ี (http://person.doae.go.th)   

   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณมาก 
 

ขอแสดงความนับถือ 
      
  

 
 
 
 
 
 

กองการเจาหนาท่ี 
โทรศัพท 0 2579 3690 
โทรสาร 0 2579 3016  
E-mail : person30@doae.go.th 

 

 

 

                                                        

http://person.doae.go.th/


 
ท่ี กษ 1002/ว 1358                        กรมสงเสริมการเกษตร 

             ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900 
 

 11 กันยายน 2561 
 

เรื่อง  แตงตั้งขาราชการ 
  

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม 
 

ดวยกรมสงเสริมการเกษตรไดมีคําสั่งท่ี 1178 - 1179/2561 ลงวันท่ี 10 กันยายน 2561  
แตงตั้งขาราชการใหรักษาราชการแทน จํานวน 20 ราย และใหรักษาการในตําแหนง จํานวน 7 ราย ท้ังนี้ ขอให
หนวยงานดาวนโหลดสําเนาคําสั่งดังกลาว ไดทางเว็บไซตกองการเจาหนาท่ี (http://person.doae.go.th)   

   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณมาก 
 

ขอแสดงความนับถือ 
      
  

 
 
 
 
 
 

กองการเจาหนาท่ี 
โทรศัพท 0 2579 3690 
โทรสาร 0 2579 3016  
E-mail : person30@doae.go.th 

 

 

 

                                                        

http://person.doae.go.th/


 
ท่ี กษ 1002/ว 1358                        กรมสงเสริมการเกษตร 

             ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900 
 

 11 กันยายน 2561 
 

เรื่อง  แตงตั้งขาราชการ 
  

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดนครพนม 
 

ดวยกรมสงเสริมการเกษตรไดมีคําสั่งท่ี 1178 - 1179/2561 ลงวันท่ี 10 กันยายน 2561  
แตงตั้งขาราชการใหรักษาราชการแทน จํานวน 20 ราย และใหรักษาการในตําแหนง จํานวน 7 ราย ท้ังนี้ ขอให
หนวยงานดาวนโหลดสําเนาคําสั่งดังกลาว ไดทางเว็บไซตกองการเจาหนาท่ี (http://person.doae.go.th)   

   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณมาก 
 

ขอแสดงความนับถือ 
      
  

 
 
 
 
 
 

กองการเจาหนาท่ี 
โทรศัพท 0 2579 3690 
โทรสาร 0 2579 3016  
E-mail : person30@doae.go.th 

 

 

 

                                                        

http://person.doae.go.th/


 
ท่ี กษ 1002/ว 1358                        กรมสงเสริมการเกษตร 

             ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900 
 

 11 กันยายน 2561 
 

เรื่อง  แตงตั้งขาราชการ 
  

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี 
 

ดวยกรมสงเสริมการเกษตรไดมีคําสั่งท่ี 1178 - 1179/2561 ลงวันท่ี 10 กันยายน 2561  
แตงตั้งขาราชการใหรักษาราชการแทน จํานวน 20 ราย และใหรักษาการในตําแหนง จํานวน 7 ราย ท้ังนี้ ขอให
หนวยงานดาวนโหลดสําเนาคําสั่งดังกลาว ไดทางเว็บไซตกองการเจาหนาท่ี (http://person.doae.go.th)   

   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณมาก 
 

ขอแสดงความนับถือ 
      
  

 
 
 
 
 
 

กองการเจาหนาท่ี 
โทรศัพท 0 2579 3690 
โทรสาร 0 2579 3016  
E-mail : person30@doae.go.th 

 

 

 

                                                        

http://person.doae.go.th/


 
ท่ี กษ 1002/ว 1358                        กรมสงเสริมการเกษตร 

             ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900 
 

 11 กันยายน 2561 
 

เรื่อง  แตงตั้งขาราชการ 
  

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดนาน 
 

ดวยกรมสงเสริมการเกษตรไดมีคําสั่งท่ี 1178 - 1179/2561 ลงวันท่ี 10 กันยายน 2561  
แตงตั้งขาราชการใหรักษาราชการแทน จํานวน 20 ราย และใหรักษาการในตําแหนง จํานวน 7 ราย ท้ังนี้ ขอให
หนวยงานดาวนโหลดสําเนาคําสั่งดังกลาว ไดทางเว็บไซตกองการเจาหนาท่ี (http://person.doae.go.th)   

   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณมาก 
 

ขอแสดงความนับถือ 
      
  

 
 
 
 
 
 

กองการเจาหนาท่ี 
โทรศัพท 0 2579 3690 
โทรสาร 0 2579 3016  
E-mail : person30@doae.go.th 

 

 

 

                                                        

http://person.doae.go.th/


 
ท่ี กษ 1002/ว 1358                        กรมสงเสริมการเกษตร 

             ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900 
 

 11 กันยายน 2561 
 

เรื่อง  แตงตั้งขาราชการ 
  

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดบุรรีัมย 
 

ดวยกรมสงเสริมการเกษตรไดมีคําสั่งท่ี 1178 - 1179/2561 ลงวันท่ี 10 กันยายน 2561  
แตงตั้งขาราชการใหรักษาราชการแทน จํานวน 20 ราย และใหรักษาการในตําแหนง จํานวน 7 ราย ท้ังนี้ ขอให
หนวยงานดาวนโหลดสําเนาคําสั่งดังกลาว ไดทางเว็บไซตกองการเจาหนาท่ี (http://person.doae.go.th)   

   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณมาก 
 

ขอแสดงความนับถือ 
      
  

 
 
 
 
 
 

กองการเจาหนาท่ี 
โทรศัพท 0 2579 3690 
โทรสาร 0 2579 3016  
E-mail : person30@doae.go.th 

 

 

 

                                                        

http://person.doae.go.th/


 
ท่ี กษ 1002/ว 1358                        กรมสงเสริมการเกษตร 

             ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900 
 

 11 กันยายน 2561 
 

เรื่อง  แตงตั้งขาราชการ 
  

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ดวยกรมสงเสริมการเกษตรไดมีคําสั่งท่ี 1178 - 1179/2561 ลงวันท่ี 10 กันยายน 2561  
แตงตั้งขาราชการใหรักษาราชการแทน จํานวน 20 ราย และใหรักษาการในตําแหนง จํานวน 7 ราย ท้ังนี้ ขอให
หนวยงานดาวนโหลดสําเนาคําสั่งดังกลาว ไดทางเว็บไซตกองการเจาหนาท่ี (http://person.doae.go.th)   

   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณมาก 
 

ขอแสดงความนับถือ 
      
  

 
 
 
 
 
 

กองการเจาหนาท่ี 
โทรศัพท 0 2579 3690 
โทรสาร 0 2579 3016  
E-mail : person30@doae.go.th 

 

 

 

                                                        

http://person.doae.go.th/


 
ท่ี กษ 1002/ว 1358                        กรมสงเสริมการเกษตร 

             ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900 
 

 11 กันยายน 2561 
 

เรื่อง  แตงตั้งขาราชการ 
  

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดพะเยา 
 

ดวยกรมสงเสริมการเกษตรไดมีคําสั่งท่ี 1178 - 1179/2561 ลงวันท่ี 10 กันยายน 2561  
แตงตั้งขาราชการใหรักษาราชการแทน จํานวน 20 ราย และใหรักษาการในตําแหนง จํานวน 7 ราย ท้ังนี้ ขอให
หนวยงานดาวนโหลดสําเนาคําสั่งดังกลาว ไดทางเว็บไซตกองการเจาหนาท่ี (http://person.doae.go.th)   

   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณมาก 
 

ขอแสดงความนับถือ 
      
  

 
 
 
 
 
 

กองการเจาหนาท่ี 
โทรศัพท 0 2579 3690 
โทรสาร 0 2579 3016  
E-mail : person30@doae.go.th 
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             ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900 
 

 11 กันยายน 2561 
 

เรื่อง  แตงตั้งขาราชการ 
  

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดพังงา 
 

ดวยกรมสงเสริมการเกษตรไดมีคําสั่งท่ี 1178 - 1179/2561 ลงวันท่ี 10 กันยายน 2561  
แตงตั้งขาราชการใหรักษาราชการแทน จํานวน 20 ราย และใหรักษาการในตําแหนง จํานวน 7 ราย ท้ังนี้ ขอให
หนวยงานดาวนโหลดสําเนาคําสั่งดังกลาว ไดทางเว็บไซตกองการเจาหนาท่ี (http://person.doae.go.th)   

   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณมาก 
 

ขอแสดงความนับถือ 
      
  

 
 
 
 
 
 

กองการเจาหนาท่ี 
โทรศัพท 0 2579 3690 
โทรสาร 0 2579 3016  
E-mail : person30@doae.go.th 
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 11 กันยายน 2561 
 

เรื่อง  แตงตั้งขาราชการ 
  

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดพิจิตร 
 

ดวยกรมสงเสริมการเกษตรไดมีคําสั่งท่ี 1178 - 1179/2561 ลงวันท่ี 10 กันยายน 2561  
แตงตั้งขาราชการใหรักษาราชการแทน จํานวน 20 ราย และใหรักษาการในตําแหนง จํานวน 7 ราย ท้ังนี้ ขอให
หนวยงานดาวนโหลดสําเนาคําสั่งดังกลาว ไดทางเว็บไซตกองการเจาหนาท่ี (http://person.doae.go.th)   

   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณมาก 
 

ขอแสดงความนับถือ 
      
  

 
 
 
 
 
 

กองการเจาหนาท่ี 
โทรศัพท 0 2579 3690 
โทรสาร 0 2579 3016  
E-mail : person30@doae.go.th 

 

 

 

                                                        

http://person.doae.go.th/


 
ท่ี กษ 1002/ว 1358                        กรมสงเสริมการเกษตร 

             ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900 
 

 11 กันยายน 2561 
 

เรื่อง  แตงตั้งขาราชการ 
  

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี 
 

ดวยกรมสงเสริมการเกษตรไดมีคําสั่งท่ี 1178 - 1179/2561 ลงวันท่ี 10 กันยายน 2561  
แตงตั้งขาราชการใหรักษาราชการแทน จํานวน 20 ราย และใหรักษาการในตําแหนง จํานวน 7 ราย ท้ังนี้ ขอให
หนวยงานดาวนโหลดสําเนาคําสั่งดังกลาว ไดทางเว็บไซตกองการเจาหนาท่ี (http://person.doae.go.th)   

   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณมาก 
 

ขอแสดงความนับถือ 
      
  

 
 
 
 
 
 

กองการเจาหนาท่ี 
โทรศัพท 0 2579 3690 
โทรสาร 0 2579 3016  
E-mail : person30@doae.go.th 

 

 

 

                                                        

http://person.doae.go.th/


 
ท่ี กษ 1002/ว 1358                        กรมสงเสริมการเกษตร 

             ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900 
 

 11 กันยายน 2561 
 

เรื่อง  แตงตั้งขาราชการ 
  

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต 
 

ดวยกรมสงเสริมการเกษตรไดมีคําสั่งท่ี 1178 - 1179/2561 ลงวันท่ี 10 กันยายน 2561  
แตงตั้งขาราชการใหรักษาราชการแทน จํานวน 20 ราย และใหรักษาการในตําแหนง จํานวน 7 ราย ท้ังนี้ ขอให
หนวยงานดาวนโหลดสําเนาคําสั่งดังกลาว ไดทางเว็บไซตกองการเจาหนาท่ี (http://person.doae.go.th)   

   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณมาก 
 

ขอแสดงความนับถือ 
      
  

 
 
 
 
 
 

กองการเจาหนาท่ี 
โทรศัพท 0 2579 3690 
โทรสาร 0 2579 3016  
E-mail : person30@doae.go.th 

 

 

 

                                                        

http://person.doae.go.th/


 
ท่ี กษ 1002/ว 1358                        กรมสงเสริมการเกษตร 

             ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900 
 

 11 กันยายน 2561 
 

เรื่อง  แตงตั้งขาราชการ 
  

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดมหาสารคาม 
 

ดวยกรมสงเสริมการเกษตรไดมีคําสั่งท่ี 1178 - 1179/2561 ลงวันท่ี 10 กันยายน 2561  
แตงตั้งขาราชการใหรักษาราชการแทน จํานวน 20 ราย และใหรักษาการในตําแหนง จํานวน 7 ราย ท้ังนี้ ขอให
หนวยงานดาวนโหลดสําเนาคําสั่งดังกลาว ไดทางเว็บไซตกองการเจาหนาท่ี (http://person.doae.go.th)   

   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณมาก 
 

ขอแสดงความนับถือ 
      
  

 
 
 
 
 
 

กองการเจาหนาท่ี 
โทรศัพท 0 2579 3690 
โทรสาร 0 2579 3016  
E-mail : person30@doae.go.th 

 

 

 

                                                        

http://person.doae.go.th/


 
ท่ี กษ 1002/ว 1358                        กรมสงเสริมการเกษตร 

             ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900 
 

 11 กันยายน 2561 
 

เรื่อง  แตงตั้งขาราชการ 
  

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดแมฮองสอน 
 

ดวยกรมสงเสริมการเกษตรไดมีคําสั่งท่ี 1178 - 1179/2561 ลงวันท่ี 10 กันยายน 2561  
แตงตั้งขาราชการใหรักษาราชการแทน จํานวน 20 ราย และใหรักษาการในตําแหนง จํานวน 7 ราย ท้ังนี้ ขอให
หนวยงานดาวนโหลดสําเนาคําสั่งดังกลาว ไดทางเว็บไซตกองการเจาหนาท่ี (http://person.doae.go.th)   

   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณมาก 
 

ขอแสดงความนับถือ 
      
  

 
 
 
 
 
 

กองการเจาหนาท่ี 
โทรศัพท 0 2579 3690 
โทรสาร 0 2579 3016  
E-mail : person30@doae.go.th 

 

 

 

                                                        

http://person.doae.go.th/


 
ท่ี กษ 1002/ว 1358                        กรมสงเสริมการเกษตร 

             ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900 
 

 11 กันยายน 2561 
 

เรื่อง  แตงตั้งขาราชการ 
  

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดระนอง 
 

ดวยกรมสงเสริมการเกษตรไดมีคําสั่งท่ี 1178 - 1179/2561 ลงวันท่ี 10 กันยายน 2561  
แตงตั้งขาราชการใหรักษาราชการแทน จํานวน 20 ราย และใหรักษาการในตําแหนง จํานวน 7 ราย ท้ังนี้ ขอให
หนวยงานดาวนโหลดสําเนาคําสั่งดังกลาว ไดทางเว็บไซตกองการเจาหนาท่ี (http://person.doae.go.th)   

   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณมาก 
 

ขอแสดงความนับถือ 
      
  

 
 
 
 
 
 

กองการเจาหนาท่ี 
โทรศัพท 0 2579 3690 
โทรสาร 0 2579 3016  
E-mail : person30@doae.go.th 

 

 

 

                                                        

http://person.doae.go.th/


 
ท่ี กษ 1002/ว 1358                        กรมสงเสริมการเกษตร 

             ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900 
 

 11 กันยายน 2561 
 

เรื่อง  แตงตั้งขาราชการ 
  

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ดวยกรมสงเสริมการเกษตรไดมีคําสั่งท่ี 1178 - 1179/2561 ลงวันท่ี 10 กันยายน 2561  
แตงตั้งขาราชการใหรักษาราชการแทน จํานวน 20 ราย และใหรักษาการในตําแหนง จํานวน 7 ราย ท้ังนี้ ขอให
หนวยงานดาวนโหลดสําเนาคําสั่งดังกลาว ไดทางเว็บไซตกองการเจาหนาท่ี (http://person.doae.go.th)   

   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณมาก 
 

ขอแสดงความนับถือ 
      
  

 
 
 
 
 
 

กองการเจาหนาท่ี 
โทรศัพท 0 2579 3690 
โทรสาร 0 2579 3016  
E-mail : person30@doae.go.th 

 

 

 

                                                        

http://person.doae.go.th/


 
ท่ี กษ 1002/ว 1358                        กรมสงเสริมการเกษตร 

             ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900 
 

 11 กันยายน 2561 
 

เรื่อง  แตงตั้งขาราชการ 
  

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดสระแกว 
 

ดวยกรมสงเสริมการเกษตรไดมีคําสั่งท่ี 1178 - 1179/2561 ลงวันท่ี 10 กันยายน 2561  
แตงตั้งขาราชการใหรักษาราชการแทน จํานวน 20 ราย และใหรักษาการในตําแหนง จํานวน 7 ราย ท้ังนี้ ขอให
หนวยงานดาวนโหลดสําเนาคําสั่งดังกลาว ไดทางเว็บไซตกองการเจาหนาท่ี (http://person.doae.go.th)   

   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณมาก 
 

ขอแสดงความนับถือ 
      
  

 
 
 
 
 
 

กองการเจาหนาท่ี 
โทรศัพท 0 2579 3690 
โทรสาร 0 2579 3016  
E-mail : person30@doae.go.th 

 

 

 

                                                        

http://person.doae.go.th/


 
ท่ี กษ 1002/ว 1358                        กรมสงเสริมการเกษตร 

             ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900 
 

 11 กันยายน 2561 
 

เรื่อง  แตงตั้งขาราชการ 
  

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดสุรนิทร 
 

ดวยกรมสงเสริมการเกษตรไดมีคําสั่งท่ี 1178 - 1179/2561 ลงวันท่ี 10 กันยายน 2561  
แตงตั้งขาราชการใหรักษาราชการแทน จํานวน 20 ราย และใหรักษาการในตําแหนง จํานวน 7 ราย ท้ังนี้ ขอให
หนวยงานดาวนโหลดสําเนาคําสั่งดังกลาว ไดทางเว็บไซตกองการเจาหนาท่ี (http://person.doae.go.th)   

   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณมาก 
 

ขอแสดงความนับถือ 
      
  

 
 
 
 
 
 

กองการเจาหนาท่ี 
โทรศัพท 0 2579 3690 
โทรสาร 0 2579 3016  
E-mail : person30@doae.go.th 

 

 

 

                                                        

http://person.doae.go.th/


 
ท่ี กษ 1002/ว 1358                        กรมสงเสริมการเกษตร 

             ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900 
 

 11 กันยายน 2561 
 

เรื่อง  แตงตั้งขาราชการ 
  

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย 
 

ดวยกรมสงเสริมการเกษตรไดมีคําสั่งท่ี 1178 - 1179/2561 ลงวันท่ี 10 กันยายน 2561  
แตงตั้งขาราชการใหรักษาราชการแทน จํานวน 20 ราย และใหรักษาการในตําแหนง จํานวน 7 ราย ท้ังนี้ ขอให
หนวยงานดาวนโหลดสําเนาคําสั่งดังกลาว ไดทางเว็บไซตกองการเจาหนาท่ี (http://person.doae.go.th)   

   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณมาก 
 

ขอแสดงความนับถือ 
      
  

 
 
 
 
 
 

กองการเจาหนาท่ี 
โทรศัพท 0 2579 3690 
โทรสาร 0 2579 3016  
E-mail : person30@doae.go.th 

 

 

 

                                                        

http://person.doae.go.th/


 
ท่ี กษ 1002/ว 1358                        กรมสงเสริมการเกษตร 

             ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900 
 

 11 กันยายน 2561 
 

เรื่อง  แตงตั้งขาราชการ 
  

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดอํานาจเจริญ 
 

ดวยกรมสงเสริมการเกษตรไดมีคําสั่งท่ี 1178 - 1179/2561 ลงวันท่ี 10 กันยายน 2561  
แตงตั้งขาราชการใหรักษาราชการแทน จํานวน 20 ราย และใหรักษาการในตําแหนง จํานวน 7 ราย ท้ังนี้ ขอให
หนวยงานดาวนโหลดสําเนาคําสั่งดังกลาว ไดทางเว็บไซตกองการเจาหนาท่ี (http://person.doae.go.th)   

   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณมาก 
 

ขอแสดงความนับถือ 
      
  

 
 
 
 
 
 

กองการเจาหนาท่ี 
โทรศัพท 0 2579 3690 
โทรสาร 0 2579 3016  
E-mail : person30@doae.go.th 

 

 

 

                                                        

http://person.doae.go.th/


 
ท่ี กษ 1002/ว 1358                        กรมสงเสริมการเกษตร 

             ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900 
 

 11 กันยายน 2561 
 

เรื่อง  แตงตั้งขาราชการ 
  

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี 
 

ดวยกรมสงเสริมการเกษตรไดมีคําสั่งท่ี 1178 - 1179/2561 ลงวันท่ี 10 กันยายน 2561  
แตงตั้งขาราชการใหรักษาราชการแทน จํานวน 20 ราย และใหรักษาการในตําแหนง จํานวน 7 ราย ท้ังนี้ ขอให
หนวยงานดาวนโหลดสําเนาคําสั่งดังกลาว ไดทางเว็บไซตกองการเจาหนาท่ี (http://person.doae.go.th)   

   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณมาก 
 

ขอแสดงความนับถือ 
      
  

 
 
 
 
 
 

กองการเจาหนาท่ี 
โทรศัพท 0 2579 3690 
โทรสาร 0 2579 3016  
E-mail : person30@doae.go.th 
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 11 กันยายน 2561 
 

เรื่อง  แตงตั้งขาราชการ 
  

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธาน ี
 

ดวยกรมสงเสริมการเกษตรไดมีคําสั่งท่ี 1178 - 1179/2561 ลงวันท่ี 10 กันยายน 2561  
แตงตั้งขาราชการใหรักษาราชการแทน จํานวน 20 ราย และใหรักษาการในตําแหนง จํานวน 7 ราย ท้ังนี้ ขอให
หนวยงานดาวนโหลดสําเนาคําสั่งดังกลาว ไดทางเว็บไซตกองการเจาหนาท่ี (http://person.doae.go.th)   

   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย จะขอบคุณมาก 
 

ขอแสดงความนับถือ 
      
  

 
 
 
 
 
 

กองการเจาหนาท่ี 
โทรศัพท 0 2579 3690 
โทรสาร 0 2579 3016  
E-mail : person30@doae.go.th 
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