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      หน้า 1 จาก 61

ตั้งแต่
ตําแหน่ง/สังกัด ประเภท ระดับ เลขที่ เงินเดือน ตําแหน่ง/สังกัด ประเภท ระดับ เลขที่ เงินเดือน วันที ่

1 นายบุญลือ  นกแก้ว - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 3036 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 1749 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
จังหวัดตรัง สํานักงานเกษตรอําเภอคลองท่อม ตําแหน่งเลขที่ 1749
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดกระบี่ สํานักงานเกษตรอําเภอคลองท่อม
จังหวัดสงขลา จังหวัดกระบี่

ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 3036 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จังหวัดตรัง
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา

2 นายวิเชียร  - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 1862 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 1861 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
ชินเจริญทรัพย์ สํานักงานเกษตรอําเภอท่ามะกา สํานักงานเกษตรอําเภอท่ามะกา เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ

จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตําแหน่งเลขที ่1861 
สํานักงานเกษตรอําเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่1862
สํานักงานเกษตรอําเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี

3 นายอนันต์  จันทะเขต - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 1996 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 1988 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
สํานักงานเกษตรอําเภอกมลาไสย สํานักงานเกษตรอําเภอกมลาไสย เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตําแหน่งเลขที ่1988 

สํานักงานเกษตรอําเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 1996
สํานักงานเกษตรอําเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่   1210 /2562  ลงวันที่   26  กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลําดับ ชื่อ - สกุล
วุฒิ/

สาขา

  ตําแหน่งและส่วนราชการเดิม ตําแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
หมายเหตุ



      หน้า 2 จาก 61

ตั้งแต่
ตําแหน่ง/สังกัด ประเภท ระดับ เลขที่ เงินเดือน ตําแหน่ง/สังกัด ประเภท ระดับ เลขที่ เงินเดือน วันที ่

บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่   1210 /2562  ลงวันที่   26  กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลําดับ ชื่อ - สกุล
วุฒิ/

สาขา

  ตําแหน่งและส่วนราชการเดิม ตําแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
หมายเหตุ

4 นางสาววิรัตน์  จิตจักร - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 2012 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 2000 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
สํานักงานเกษตรอําเภอกุฉินารายณ์ สํานักงานเกษตรอําเภอกุฉินารายณ์ เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตําแหน่งเลขที ่2000

สํานักงานเกษตรอําเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 2012
สํานักงานเกษตรอําเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์

5 นายนิพนธ์  ภูแต้มนิล - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 2019 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 2016 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
สํานักงานเกษตรอําเภอยางตลาด สํานักงานเกษตรอําเภอยางตลาด เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตําแหน่งเลขที ่2016

สํานักงานเกษตรอําเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 2019
สํานักงานเกษตรอําเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์

6 นายอภิชาติ  เสริมพงศ์ - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 1949 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 2080 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
สํานักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ สํานักงานเกษตรอําเภอหนองกุงศรี ตําแหน่งเลขที ่2080

จังหวัดกาฬสินธุ์ สํานักงานเกษตรอําเภอหนองกุงศรี
จังหวัดกาฬสินธุ์
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 1949
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สํานักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
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      หน้า 4 จาก 61

ตั้งแต่
ตําแหน่ง/สังกัด ประเภท ระดับ เลขที่ เงินเดือน ตําแหน่ง/สังกัด ประเภท ระดับ เลขที่ เงินเดือน วันที ่

บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่   1210 /2562  ลงวันที่   26  กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลําดับ ชื่อ - สกุล
วุฒิ/

สาขา

  ตําแหน่งและส่วนราชการเดิม ตําแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
หมายเหตุ

10 นายวีระศักดิ์  ธิถา - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 2302 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 2343 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
สํานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอกระนวน ตําแหน่งเลขที ่2343

จังหวัดขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอกระนวน
จังหวัดขอนแก่น
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 2302
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สํานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

11 นางพุทธชาติ  นารีจันท - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 2371 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 2367 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
สํานักงานเกษตรอําเภอน้ําพอง สํานักงานเกษตรอําเภอน้ําพอง เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตําแหน่งเลขที ่2367

สํานักงานเกษตรอําเภอน้ําพอง
จังหวัดขอนแก่น
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 2371
สํานักงานเกษตรอําเภอน้ําพอง
จังหวัดขอนแก่น

12 นายพันธ์ลภ  เรืองหนู - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 2385 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 2382 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
สํานักงานเกษตรอําเภอหนองเรือ สํานักงานเกษตรอําเภอหนองเรือ เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตําแหน่งเลขที ่2382

สํานักงานเกษตรอําเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 2385
สํานักงานเกษตรอําเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
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ตั้งแต่
ตําแหน่ง/สังกัด ประเภท ระดับ เลขที่ เงินเดือน ตําแหน่ง/สังกัด ประเภท ระดับ เลขที่ เงินเดือน วันที ่

บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่   1210 /2562  ลงวันที่   26  กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลําดับ ชื่อ - สกุล
วุฒิ/

สาขา

  ตําแหน่งและส่วนราชการเดิม ตําแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
หมายเหตุ

13 นายสุจินต์  สุภาเส - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 2308 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 2417 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
สํานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภออุบลรัตน์ ตําแหน่งเลขที ่2417

จังหวัดขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภออุบลรัตน์
จังหวัดขอนแก่น
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่2308
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สํานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

14 นายประยูรภัทร์  - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 2491 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 2427 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
ศรีศักดิ์นอก กลุ่มอารักขาพืช (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ

สํานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านฝาง ตําแหน่งเลขที ่2427
จังหวัดขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านฝาง

จังหวัดขอนแก่น
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 2491
กลุ่มอารักขาพืช
สํานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

15 นายอุดม  ราศรี - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 2531 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 2454 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
กลุ่มอารักขาพืช (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
สํานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอภูผาม่าน ตําแหน่งเลขที ่2454

จังหวัดขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอภูผาม่าน
จังหวัดขอนแก่น
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่2531
กลุ่มอารักขาพืช
สํานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
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ตั้งแต่
ตําแหน่ง/สังกัด ประเภท ระดับ เลขที่ เงินเดือน ตําแหน่ง/สังกัด ประเภท ระดับ เลขที่ เงินเดือน วันที ่

บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่   1210 /2562  ลงวันที่   26  กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลําดับ ชื่อ - สกุล
วุฒิ/

สาขา

  ตําแหน่งและส่วนราชการเดิม ตําแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
หมายเหตุ

16 นายวินัย  ผาบจันดา - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 6995 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 2459 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
สํานักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม สํานักงานเกษตรอําเภอโคกโพธิ์ไชย ตําแหน่งเลขที ่2459

จังหวัดขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอโคกโพธิ์ไชย
จังหวัดขอนแก่น
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 6995
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สํานักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

17 นายกําจัด  ศรเสนา - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 2441 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 2508 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
กลุ่มอารักขาพืช (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
สํานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอหนองสองห้อง ตําแหน่งเลขที ่2508

จังหวัดขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอหนองสองห้อง
จังหวัดขอนแก่น
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 2441
กลุ่มอารักขาพืช
สํานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

18 นายมานิต  ชุ่มนาเสียว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 11297 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 2517 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
สํานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอแวงน้อย ตําแหน่งเลขที ่2517

จังหวัดขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอแวงน้อย
จังหวัดขอนแก่น
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 11297
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สํานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
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ตั้งแต่
ตําแหน่ง/สังกัด ประเภท ระดับ เลขที่ เงินเดือน ตําแหน่ง/สังกัด ประเภท ระดับ เลขที่ เงินเดือน วันที ่

บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่   1210 /2562  ลงวันที่   26  กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลําดับ ชื่อ - สกุล
วุฒิ/

สาขา

  ตําแหน่งและส่วนราชการเดิม ตําแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
หมายเหตุ

19 นางสาวเสาวคนธ์  นุสติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 2568 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 2604 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี สํานักงานเกษตรอําเภอโป่งน้ําร้อน ตําแหน่งเลขที ่2604

จังหวัดจันทบุรี สํานักงานเกษตรอําเภอโป่งน้ําร้อน
จังหวัดจันทบุรี
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่2568
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี

20 นางศิริรัตน์  สมนึก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 2580 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 2624 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
สํานักงานเกษตรอําเภอขลุง สํานักงานเกษตรอําเภอสอยดาว เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
จังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ตําแหน่งเลขที ่2624

สํานักงานเกษตรอําเภอสอยดาว
จังหวัดจันทบุรี
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่2580
สํานักงานเกษตรอําเภอขลุง
จังหวัดจันทบุรี

21 นางสาวอาภาภรณ์  - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 3991 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 2764 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
ชูเกียรติศิริ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ

สํานักงานเกษตรจังหวัดนครนายก สํานักงานเกษตรอําเภอท่าตะเกียบ ตําแหน่งเลขที ่2764
จังหวัดฉะเชิงเทรา สํานักงานเกษตรอําเภอท่าตะเกียบ

จังหวัดฉะเชิงเทรา
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 3991
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สํานักงานเกษตรจังหวัดนครนายก
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ตั้งแต่
ตําแหน่ง/สังกัด ประเภท ระดับ เลขที่ เงินเดือน ตําแหน่ง/สังกัด ประเภท ระดับ เลขที่ เงินเดือน วันที ่

บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่   1210 /2562  ลงวันที่   26  กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลําดับ ชื่อ - สกุล
วุฒิ/

สาขา

  ตําแหน่งและส่วนราชการเดิม ตําแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
หมายเหตุ

22 นายนิธิวรรธน์  ตันไล้ - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 2664 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 2770 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
สํานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา สํานักงานเกษตรอําเภอคลองเขื่อน ตําแหน่งเลขที ่2770

จังหวัดฉะเชิงเทรา สํานักงานเกษตรอําเภอคลองเขื่อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 2664
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สํานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา

23 นางสาวสุภาวดี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 2936 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 2907 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
บุญประสิทธิ์ สํานักงานเกษตรอําเภอสรรพยา สํานักงานเกษตรอําเภอหันคา เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ

จังหวัดชัยนาท จังหวัดชัยนาท ตําแหน่งเลขที ่2907
สํานักงานเกษตรอําเภอหันคา
จังหวัดชัยนาท
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 2936
สํานักงานเกษตรอําเภอสรรพยา
จังหวัดชัยนาท

24 นายสมจิตร   รังกลาง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 2992 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 2984 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองชัยภูมิ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองชัยภูมิ เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ตําแหน่งเลขที ่2984

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 2992
สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
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ตั้งแต่
ตําแหน่ง/สังกัด ประเภท ระดับ เลขที่ เงินเดือน ตําแหน่ง/สังกัด ประเภท ระดับ เลขที่ เงินเดือน วันที ่

บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่   1210 /2562  ลงวันที่   26  กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลําดับ ชื่อ - สกุล
วุฒิ/

สาขา

  ตําแหน่งและส่วนราชการเดิม ตําแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
หมายเหตุ

25 นายณรงค์  ทวีศักดิ์ เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 3138 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 3034 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
สํานักงานเกษตรอําเภอภักดีชุมพล สํานักงานเกษตรอําเภอแก้งคร้อ ตําแหน่งเลขที ่3034
จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สํานักงานเกษตรอําเภอแก้งคร้อ

จังหวัดชัยภูมิ
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 3138
สํานักงานเกษตรอําเภอภักดีชุมพล
จังหวัดชัยภูมิ

26 นางไปรยา  ดวงมณี - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 2997 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 3086 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองชัยภูมิ สํานักงานเกษตรอําเภอภูเขียว เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ตําแหน่งเลขที ่3086

สํานักงานเกษตรอําเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 2997
สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ

27 นายชาณิช  ภูแลนปิว - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 3100 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 3103 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
สํานักงานเกษตรอําเภอเกษตรสมบูรณ์ สํานักงานเกษตรอําเภอเกษตรสมบูรณ์ เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ตําแหน่งเลขที ่3103

สํานักงานเกษตรอําเภอเกษตร
สมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 3100
สํานักงานเกษตรอําเภอเกษตร
สมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
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ตั้งแต่
ตําแหน่ง/สังกัด ประเภท ระดับ เลขที่ เงินเดือน ตําแหน่ง/สังกัด ประเภท ระดับ เลขที่ เงินเดือน วันที ่

บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่   1210 /2562  ลงวันที่   26  กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลําดับ ชื่อ - สกุล
วุฒิ/

สาขา

  ตําแหน่งและส่วนราชการเดิม ตําแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
หมายเหตุ

28 นายสมควร  ทะนารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 3118 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 3115 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
สํานักงานเกษตรอําเภอหนองบัวแดง สํานักงานเกษตรอําเภอหนองบัวแดง เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ตําแหน่งเลขที ่3115

สํานักงานเกษตรอําเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 3118
สํานักงานเกษตรอําเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ

29 นายสุเทพ - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 3190 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 3230 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
ตามพะปัณณะ กลุ่มอารักขาพืช (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ

สํานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร สํานักงานเกษตรอําเภอหลังสวน ตําแหน่งเลขที ่3230
จังหวัดชุมพร สํานักงานเกษตรอําเภอหลังสวน

จังหวัดชุมพร
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 3190
กลุ่มอารักขาพืช
สํานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร

30 นายจีระศักดิ์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 3443 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 3278 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
อะทะวงษา สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองเชียงราย สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองเชียงราย เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ

จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย ตําแหน่งเลขที ่3278
สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 3443
สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
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ตั้งแต่
ตําแหน่ง/สังกัด ประเภท ระดับ เลขที่ เงินเดือน ตําแหน่ง/สังกัด ประเภท ระดับ เลขที่ เงินเดือน วันที ่

บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่   1210 /2562  ลงวันที่   26  กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลําดับ ชื่อ - สกุล
วุฒิ/

สาขา

  ตําแหน่งและส่วนราชการเดิม ตําแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
หมายเหตุ

31 นางศยามล  จิตตางกูร - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 3304 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 3303 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
สํานักงานเกษตรอําเภอเชียงของ สํานักงานเกษตรอําเภอเชียงของ เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย ตําแหน่งเลขที่ 3303

สํานักงานเกษตรอําเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 3304
สํานักงานเกษตรอําเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย

32 นายศิริศักดิ์  - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 3392 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 3346 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
ชุ่มอินทรจักร์ สํานักงานเกษตรอําเภอเวียงป่าเป้า สํานักงานเกษตรอําเภอแม่สรวย เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ

จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย ตําแหน่งเลขที ่3346
สํานักงานเกษตรอําเภอแม่สรวย
จังหวัดเชียงราย
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 3392
สํานักงานเกษตรอําเภอเวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย

33 นายเชิดชัย  เย็นสุขศิริ - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 3363 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 3355 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
สํานักงานเกษตรอําเภอพาน สํานักงานเกษตรอําเภอพาน เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย ตําแหน่งเลขที่ 3355

สํานักงานเกษตรอําเภอพาน
จังหวัดเชียงราย
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 3363
สํานักงานเกษตรอําเภอพาน
จังหวัดเชียงราย
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ตั้งแต่
ตําแหน่ง/สังกัด ประเภท ระดับ เลขที่ เงินเดือน ตําแหน่ง/สังกัด ประเภท ระดับ เลขที่ เงินเดือน วันที ่

บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่   1210 /2562  ลงวันที่   26  กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลําดับ ชื่อ - สกุล
วุฒิ/

สาขา

  ตําแหน่งและส่วนราชการเดิม ตําแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
หมายเหตุ

34 นายสมรรถชัย  - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 498 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 3383 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
มาลารัตน์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ

จังหวัดเชียงราย สํานักงานเกษตรอําเภอเวียงป่าเป้า ตําแหน่งเลขที่ 3383
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงราย สํานักงานเกษตรอําเภอเวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย

ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 498
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดเชียงราย
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่

35 นางนงคราญ - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 3295 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 3430 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
สองเมืองแก่น กลุ่มอารักขาพืช (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ

สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย สํานักงานเกษตรอําเภอพญาเม็งราย ตําแหน่งเลขที ่3430
จังหวัดเชียงราย สํานักงานเกษตรอําเภอพญาเม็งราย

จังหวัดเชียงราย
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 3295
กลุ่มอารักขาพืช
สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย

36 นายอภิชาต  ฟองสินธุ์ - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 3604 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 3558 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
สํานักงานเกษตรอําเภอสันกําแพง สํานักงานเกษตรอําเภอแม่แตง เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตําแหน่งเลขที่ 3558

สํานักงานเกษตรอําเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 3604
สํานักงานเกษตรอําเภอสันกําแพง
จังหวัดเชียงใหม่
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ตั้งแต่
ตําแหน่ง/สังกัด ประเภท ระดับ เลขที่ เงินเดือน ตําแหน่ง/สังกัด ประเภท ระดับ เลขที่ เงินเดือน วันที ่

บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่   1210 /2562  ลงวันที่   26  กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลําดับ ชื่อ - สกุล
วุฒิ/

สาขา

  ตําแหน่งและส่วนราชการเดิม ตําแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
หมายเหตุ

37 นายเสกสรร  บัลลังก์ - เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 3543 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 3570 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
สํานักงานเกษตรอําเภอกัลยาณิวัฒนา สํานักงานเกษตรอําเภออมก๋อย ตําแหน่งเลขที่ 3570
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภออมก๋อย

จังหวัดเชียงใหม่
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 3543
สํานักงานเกษตรอําเภอกัลยาณิวัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่

38 นางสุมาลา  บุญชัย - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 3637 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 3609 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
สํานักงานเกษตรอําเภอสารภี สํานักงานเกษตรอําเภอสันป่าตอง เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตําแหน่งเลขที่ 3609

สํานักงานเกษตรอําเภอสันป่าตอง
จังหวัดเชียงใหม่
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 3637
สํานักงานเกษตรอําเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่

39 นางสาวอรชร  ปันเตจ๊ะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 3619 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 3674 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
สํานักงานเกษตรอําเภอสันป่าตอง สํานักงานเกษตรอําเภอฝาง เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตําแหน่งเลขที่ 3674

สํานักงานเกษตรอําเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 3619 
สํานักงานเกษตรอําเภอสันป่าตอง
จังหวัดเชียงใหม่
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ตั้งแต่
ตําแหน่ง/สังกัด ประเภท ระดับ เลขที่ เงินเดือน ตําแหน่ง/สังกัด ประเภท ระดับ เลขที่ เงินเดือน วันที ่

บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่   1210 /2562  ลงวันที่   26  กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลําดับ ชื่อ - สกุล
วุฒิ/

สาขา

  ตําแหน่งและส่วนราชการเดิม ตําแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
หมายเหตุ

40 นายนิคม  ไชยวุฒิ - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 3488 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 3686 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองเชียงใหม่ สํานักงานเกษตรอําเภอแม่อาย เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตําแหน่งเลขที ่3686

สํานักงานเกษตรอําเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 3488
สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่

41 นายประทิ่น  วรรณงาม - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 3758 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 3722 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
สํานักงานเกษตรอําเภอกันตัง สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองตรัง เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
จังหวัดตรัง จังหวัดตรัง ตําแหน่งเลขที ่3722

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองตรัง
จังหวัดตรัง
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 3758
สํานักงานเกษตรอําเภอกันตัง
จังหวัดตรัง

42 นายสมเดช  ว่องทั่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 3744 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 3741 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
สํานักงานเกษตรอําเภอห้วยยอด สํานักงานเกษตรอําเภอห้วยยอด เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
จังหวัดตรัง จังหวัดตรัง ตําแหน่งเลขที่ 3741

สํานักงานเกษตรอําเภอห้วยยอด
จังหวัดตรัง
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 3744
สํานักงานเกษตรอําเภอห้วยยอด
จังหวัดตรัง
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ตั้งแต่
ตําแหน่ง/สังกัด ประเภท ระดับ เลขที่ เงินเดือน ตําแหน่ง/สังกัด ประเภท ระดับ เลขที่ เงินเดือน วันที ่

บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่   1210 /2562  ลงวันที่   26  กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลําดับ ชื่อ - สกุล
วุฒิ/

สาขา

  ตําแหน่งและส่วนราชการเดิม ตําแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
หมายเหตุ

43 นายสายชล  เจริญพร - เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 3868 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 3838 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) กลุ่มอารักขาพืช เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
สํานักงานเกษตรอําเภอเกาะกูด สํานักงานเกษตรจังหวัดตราด ตําแหน่งเลขที ่3838
จังหวัดตราด กลุ่มอารักขาพืช

สํานักงานเกษตรจังหวัดตราด
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่3868
สํานักงานเกษตรอําเภอเกาะกูด
จังหวัดตราด

44 นางลัดดาวัลย์  โตสิงห์ - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 3873 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 3839 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองตราด เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
สํานักงานเกษตรจังหวัดตราด จังหวัดตราด ตําแหน่งเลขที ่3839

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองตราด
จังหวัดตราด
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 3873
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สํานักงานเกษตรจังหวัดตราด

45 นางอรุณี  เสือเหลือง - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 3910 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 3903 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านตาก สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองตาก เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
จังหวัดตาก จังหวัดตาก ตําแหน่งเลขที่ 3903

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 3910
สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านตาก
จังหวัดตาก



      หน้า 16 จาก 61

ตั้งแต่
ตําแหน่ง/สังกัด ประเภท ระดับ เลขที่ เงินเดือน ตําแหน่ง/สังกัด ประเภท ระดับ เลขที่ เงินเดือน วันที ่

บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่   1210 /2562  ลงวันที่   26  กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลําดับ ชื่อ - สกุล
วุฒิ/

สาขา

  ตําแหน่งและส่วนราชการเดิม ตําแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
หมายเหตุ

46 นางระพี  เตชะสอน - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 8235 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 3943 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
สํานักงานเกษตรอําเภอเถิน สํานักงานเกษตรอําเภอแม่ระมาด เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
จังหวัดลําปาง จังหวัดตาก ตําแหน่งเลขที ่3943

สํานักงานเกษตรอําเภอแม่ระมาด
จังหวัดตาก
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 8235
สํานักงานเกษตรอําเภอเถิน
จังหวัดลําปาง

47 นายพันธุ์เสน่ห์  เปรมสยั - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 3900 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 3955 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
กลุ่มอารักขาพืช (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
สํานักงานเกษตรจังหวัดตาก สํานักงานเกษตรอําเภออุ้มผาง ตําแหน่งเลขที ่3955 

จังหวัดตาก สํานักงานเกษตรอําเภออุ้มผาง
จังหวัดตาก
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่3900
กลุ่มอารักขาพืช
สํานักงานเกษตรจังหวัดตาก

48 นางธนพร  จันทวาท - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 3982 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 4017 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
สํานักงานเกษตรจังหวัดนครนายก สํานักงานเกษตรอําเภอปากพลี ตําแหน่งเลขที ่4017

จังหวัดนครนายก สํานักงานเกษตรอําเภอปากพลี
จังหวัดนครนายก
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 3982
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สํานักงานเกษตรจังหวัดนครนายก
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ตั้งแต่
ตําแหน่ง/สังกัด ประเภท ระดับ เลขที่ เงินเดือน ตําแหน่ง/สังกัด ประเภท ระดับ เลขที่ เงินเดือน วันที ่

บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่   1210 /2562  ลงวันที่   26  กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลําดับ ชื่อ - สกุล
วุฒิ/

สาขา

  ตําแหน่งและส่วนราชการเดิม ตําแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
หมายเหตุ

49 นางสาวจิตติมา  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 9292 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 4072 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
กิรณะวัฒน์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ

สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร สํานักงานเกษตรอําเภอกําแพงแสน ตําแหน่งเลขที ่4072
จังหวัดนครปฐม สํานักงานเกษตรอําเภอกําแพงแสน

จังหวัดนครปฐม
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่9292
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร

50 นายสาคร  ศรีสําราญ - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 4051 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 4074 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองนครปฐม สํานักงานเกษตรอําเภอกําแพงแสน เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครปฐม ตําแหน่งเลขที ่4074

สํานักงานเกษตรอําเภอกําแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 4051
สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม

51 นายสุรพงศ์  บุญยงค์ - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 4092 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 4086 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
สํานักงานเกษตรอําเภอนครชัยศรี สํานักงานเกษตรอําเภอนครชัยศรี เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครปฐม ตําแหน่งเลขที ่4086

สํานักงานเกษตรอําเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 4092
สํานักงานเกษตรอําเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม
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ตั้งแต่
ตําแหน่ง/สังกัด ประเภท ระดับ เลขที่ เงินเดือน ตําแหน่ง/สังกัด ประเภท ระดับ เลขที่ เงินเดือน วันที ่

บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่   1210 /2562  ลงวันที่   26  กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลําดับ ชื่อ - สกุล
วุฒิ/

สาขา

  ตําแหน่งและส่วนราชการเดิม ตําแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
หมายเหตุ

52 นายอุดร  ไพศาล - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 4129 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 4128 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
สํานักงานเกษตรจังหวัดนครพนม สํานักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ตําแหน่งเลขที ่4128

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สํานักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่4129
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สํานักงานเกษตรจังหวัดนครพนม

53 นางคณาภรณ์  ศูนย์ศร - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 8776 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 4179 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองสกลนคร สํานักงานเกษตรอําเภอศรีสงคราม เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม ตําแหน่งเลขที่ 4179

สํานักงานเกษตรอําเภอศรีสงคราม
จังหวัดนครพนม
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 8776
สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

54 นายศุภชัย  ธรรมประชา - เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 4247 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 4198 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
สํานักงานเกษตรอําเภอวังยาง สํานักงานเกษตรอําเภอท่าอุเทน ตําแหน่งเลขที ่4198
จังหวัดนครพนม จังหวัดนครพนม สํานักงานเกษตรอําเภอท่าอุเทน

จังหวัดนครพนม
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 4247
สํานักงานเกษตรอําเภอวังยาง
จังหวัดนครพนม
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ตั้งแต่
ตําแหน่ง/สังกัด ประเภท ระดับ เลขที่ เงินเดือน ตําแหน่ง/สังกัด ประเภท ระดับ เลขที่ เงินเดือน วันที ่

บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่   1210 /2562  ลงวันที่   26  กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลําดับ ชื่อ - สกุล
วุฒิ/

สาขา

  ตําแหน่งและส่วนราชการเดิม ตําแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
หมายเหตุ

55 นายเกษม  ศรีแฉล้ม - เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 4454 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 4298 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
สํานักงานเกษตรอําเภอลําทะเมนชัย สํานักงานเกษตรอําเภอจักราช ตําแหน่งเลขที ่4298
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา สํานักงานเกษตรอําเภอจักราช

จังหวัดนครราชสีมา
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 4454
สํานักงานเกษตรอําเภอลําทะเมนชัย
จังหวัดนครราชสีมา

56 นายวิโรจน์  เงินคีรี - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 4326 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 4322 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
สํานักงานเกษตรอําเภอชุมพวง สํานักงานเกษตรอําเภอชุมพวง เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ตําแหน่งเลขที่ 4322

สํานักงานเกษตรอําเภอชุมพวง
จังหวัดนครราชสีมา
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่4326
สํานักงานเกษตรอําเภอชุมพวง
จังหวัดนครราชสีมา

57 นายสุรพล  ชมภู - เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 4525 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 4346 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
สํานักงานเกษตรอําเภอสีดา สํานักงานเกษตรอําเภอครบุรี ตําแหน่งเลขที ่4346
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา สํานักงานเกษตรอําเภอครบุรี

จังหวัดนครราชสีมา
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่4525
สํานักงานเกษตรอําเภอสีดา
จังหวัดนครราชสีมา
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ตั้งแต่
ตําแหน่ง/สังกัด ประเภท ระดับ เลขที่ เงินเดือน ตําแหน่ง/สังกัด ประเภท ระดับ เลขที่ เงินเดือน วันที ่

บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่   1210 /2562  ลงวันที่   26  กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลําดับ ชื่อ - สกุล
วุฒิ/

สาขา

  ตําแหน่งและส่วนราชการเดิม ตําแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
หมายเหตุ

58 นายสมัคร  คําไทยกลาง - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 4372 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 4361 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
สํานักงานเกษตรอําเภอโนนสูง สํานักงานเกษตรอําเภอโนนสูง เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ตําแหน่งเลขที่ 4361

สํานักงานเกษตรอําเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 4372
สํานักงานเกษตรอําเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา

59 นางสาวสมนิตย์  - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 4264 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 4376 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
เหล็กอุ่นวงษ์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ

สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานเกษตรอําเภอโนนไทย ตําแหน่งเลขที ่4376
จังหวัดนครราชสีมา สํานักงานเกษตรอําเภอโนนไทย

จังหวัดนครราชสีมา
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 4264
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

60 นายพิเชษฐ์  หนุวงษ์ - เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 4446 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 4419 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองยาง สํานักงานเกษตรอําเภอหนองบุญมาก ตําแหน่งเลขที ่4419
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา สํานักงานเกษตรอําเภอหนองบุญมาก

จังหวัดนครราชสีมา
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 4446
สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองยาง
จังหวัดนครราชสีมา
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ตั้งแต่
ตําแหน่ง/สังกัด ประเภท ระดับ เลขที่ เงินเดือน ตําแหน่ง/สังกัด ประเภท ระดับ เลขที่ เงินเดือน วันที ่

บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่   1210 /2562  ลงวันที่   26  กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลําดับ ชื่อ - สกุล
วุฒิ/

สาขา

  ตําแหน่งและส่วนราชการเดิม ตําแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
หมายเหตุ

61 นางจารุรัตน์  เมี้ยนกลา - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 4579 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 4459 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
สํานักงานเกษตรอําเภอสูงเนิน สํานักงานเกษตรอําเภอบัวใหญ่ เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ตําแหน่งเลขที ่4459

สํานักงานเกษตรอําเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 4579
สํานักงานเกษตรอําเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา

62 นางสาวลลิดา  ชัยเนตร - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 11300 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 4503 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านเหลื่อม ตําแหน่งเลขที ่4503

จังหวัดนครราชสีมา สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านเหลื่อม
จังหวัดนครราชสีมา
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 11300
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ

63 นางสุดา  ประยูรพันธุ์ - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 2968 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 4509 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ สํานักงานเกษตรอําเภอแก้งสนามนาง ตําแหน่งเลขที ่4509

จังหวัดนครราชสีมา สํานักงานเกษตรอําเภอแก้งสนามนาง
จังหวัดนครราชสีมา
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 2968
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ
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บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่   1210 /2562  ลงวันที่   26  กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลําดับ ชื่อ - สกุล
วุฒิ/

สาขา

  ตําแหน่งและส่วนราชการเดิม ตําแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
หมายเหตุ

64 นางเพียงฤดี  สุขแก้ว - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 3185 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 4654 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
กลุ่มอารักขาพืช (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
สํานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร สํานักงานเกษตรอําเภอสิชล ตําแหน่งเลขที ่4654

จังหวัดนครศรีธรรมราช สํานักงานเกษตรอําเภอสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 3185
กลุ่มอารักขาพืช
สํานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร

65 นายสิทธิวุฒิ  รู้ประเสริฐ - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 4747 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 4740 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
สํานักงานเกษตรอําเภอทุ่งสง สํานักงานเกษตรอําเภอทุ่งสง เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ตําแหน่งเลขที่ 4740

สํานักงานเกษตรอําเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 4747
สํานักงานเกษตรอําเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

66 นายวรา  ศรีวรรธนชาติ - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 6267 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 4761 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
สํานักงานเกษตรอําเภอควนขนุน สํานักงานเกษตรอําเภอชะอวด เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
จังหวัดพัทลุง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตําแหน่งเลขที ่4761

สํานักงานเกษตรอําเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 6267
สํานักงานเกษตรอําเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง
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ตั้งแต่
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บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่   1210 /2562  ลงวันที่   26  กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลําดับ ชื่อ - สกุล
วุฒิ/

สาขา

  ตําแหน่งและส่วนราชการเดิม ตําแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
หมายเหตุ

67 นายสมชาย  - นักวิชาการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 1529 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 4775 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
พรุเพชรแก้ว กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ

สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 สํานักงานเกษตรอําเภอร่อนพิบูลย์ ตําแหน่งเลขที ่4775
จังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช สํานักงานเกษตรอําเภอร่อนพิบูลย์

จังหวัดนครศรีธรรมราช
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 1529
กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา

68 นางสาวพิมดาว  ไกรนิต - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 4829 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 4866 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
สํานักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ สํานักงานเกษตรอําเภอชุมแสง ตําแหน่งเลขที ่4866

จังหวัดนครสวรรค์ สํานักงานเกษตรอําเภอชุมแสง
จังหวัดนครสวรรค์
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่4829
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สํานักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์

69 นายเฉลย  ปิ่นทอง - เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 2948 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 4921 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
สํานักงานเกษตรอําเภอหนองมะโมง สํานักงานเกษตรอําเภอพยุหะคีรี ตําแหน่งเลขที ่4921
จังหวัดชัยนาท จังหวัดนครสวรรค์ สํานักงานเกษตรอําเภอพยุหะคีรี

จังหวัดนครสวรรค์
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่2948
สํานักงานเกษตรอําเภอหนองมะโมง
จังหวัดชัยนาท
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ตั้งแต่
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ลําดับ ชื่อ - สกุล
วุฒิ/

สาขา

  ตําแหน่งและส่วนราชการเดิม ตําแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
หมายเหตุ

70 นายเจริญชัย  อินทร์แด - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 4833 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 4973 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
สํานักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ สํานักงานเกษตรอําเภอแม่วงก์ ตําแหน่งเลขที ่4973

จังหวัดนครสวรรค์ สํานักงานเกษตรอําเภอแม่วงก์
จังหวัดนครสวรรค์
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 4833
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สํานักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์

71 นายมาโนช  ระรวยรส - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 5556 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 4997 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
สํานักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี ตําแหน่งเลขที ่4997

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
จังหวัดนนทบุรี
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่5556
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สํานักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี

72 นางราตรี  ใจสะอาด - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 4999 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 5031 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สํานักงานเกษตรอําเภอบางใหญ่ เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
สํานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตําแหน่งเลขที ่5031

สํานักงานเกษตรอําเภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่4999
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สํานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี
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วุฒิ/

สาขา

  ตําแหน่งและส่วนราชการเดิม ตําแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
หมายเหตุ

73 นายวิชัย  อินทํา - เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 5308 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 5238 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
สํานักงานเกษตรอําเภอสองแคว สํานักงานเกษตรอําเภอเวียงสา ตําแหน่งเลขที ่5238
จังหวัดน่าน จังหวัดน่าน สํานักงานเกษตรอําเภอเวียงสา

จังหวัดน่าน
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 5308
สํานักงานเกษตรอําเภอสองแคว
จังหวัดน่าน

74 นายยมศักดิ์  - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 5524 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 5364 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
อามาตเสนา สํานักงานเกษตรอําเภอโนนดินแดง สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านกรวด เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ

จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตําแหน่งเลขที ่5364
สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านกรวด
จังหวัดบุรีรัมย์
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่5524
สํานักงานเกษตรอําเภอโนนดินแดง
จังหวัดบุรีรัมย์

75 นายสมบัติ  แคนสิงห์ - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 5399 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 5396 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
สํานักงานเกษตรอําเภอลําปลายมาศ สํานักงานเกษตรอําเภอลําปลายมาศ เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตําแหน่งเลขที ่5396

สํานักงานเกษตรอําเภอลําปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่5399
สํานักงานเกษตรอําเภอลําปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์



      หน้า 26 จาก 61

ตั้งแต่
ตําแหน่ง/สังกัด ประเภท ระดับ เลขที่ เงินเดือน ตําแหน่ง/สังกัด ประเภท ระดับ เลขที่ เงินเดือน วันที ่

บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่   1210 /2562  ลงวันที่   26  กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลําดับ ชื่อ - สกุล
วุฒิ/

สาขา

  ตําแหน่งและส่วนราชการเดิม ตําแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
หมายเหตุ

76 นายจักรา  ไชยจักร์ - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 5470 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 5405 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
สํานักงานเกษตรอําเภอปะคํา สํานักงานเกษตรอําเภอนางรอง เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตําแหน่งเลขที ่5405

สํานักงานเกษตรอําเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่5470
สํานักงานเกษตรอําเภอปะคํา
จังหวัดบุรีรัมย์

77 นายพลวัฒน์  โพเทพา - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 5515 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 5434 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
สํานักงานเกษตรอําเภอชํานิ สํานักงานเกษตรอําเภอประโคนชัย เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตําแหน่งเลขที ่5434

สํานักงานเกษตรอําเภอประโคนชัย
จังหวัดบุรีรัมย์
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่5515
สํานักงานเกษตรอําเภอชํานิ
จังหวัดบุรีรัมย์

78 นายธราวิทย์  คําหล้า - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 8526 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 5456 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
สํานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ สํานักงานเกษตรอําเภอหนองกี่ ตําแหน่งเลขที ่5456

จังหวัดบุรีรัมย์ สํานักงานเกษตรอําเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่8526
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สํานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ



      หน้า 27 จาก 61

ตั้งแต่
ตําแหน่ง/สังกัด ประเภท ระดับ เลขที่ เงินเดือน ตําแหน่ง/สังกัด ประเภท ระดับ เลขที่ เงินเดือน วันที ่

บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่   1210 /2562  ลงวันที่   26  กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลําดับ ชื่อ - สกุล
วุฒิ/

สาขา

  ตําแหน่งและส่วนราชการเดิม ตําแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
หมายเหตุ

79 นางวรรณภา  หาคํา - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 8584 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 5464 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
กลุ่มอารักขาพืช (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
สํานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ สํานักงานเกษตรอําเภอปะคํา ตําแหน่งเลขที ่5464

จังหวัดบุรีรัมย์ สํานักงานเกษตรอําเภอปะคํา
จังหวัดบุรีรัมย์
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่8584
กลุ่มอารักขาพืช
สํานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ

80 นางอารีย์  ใจกล้า - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 10011 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 5509 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
สํานักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ สํานักงานเกษตรอําเภอชํานิ ตําแหน่งเลขที ่5509

จังหวัดบุรีรัมย์ สํานักงานเกษตรอําเภอชํานิ
จังหวัดบุรีรัมย์
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่10011
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สํานักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์

81 นางสาวกรรณิการ์  - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 8516 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 5516 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
ทองมวล กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ

สํานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ตําแหน่งเลขที ่5516
จังหวัดบุรีรัมย์ สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านใหม่

ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่8516
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สํานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ



      หน้า 28 จาก 61

ตั้งแต่
ตําแหน่ง/สังกัด ประเภท ระดับ เลขที่ เงินเดือน ตําแหน่ง/สังกัด ประเภท ระดับ เลขที่ เงินเดือน วันที ่

บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่   1210 /2562  ลงวันที่   26  กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลําดับ ชื่อ - สกุล
วุฒิ/

สาขา

  ตําแหน่งและส่วนราชการเดิม ตําแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
หมายเหตุ

82 นายวิรุณ  รักทอง - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 5650 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 5644 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
สํานักงานเกษตรอําเภอบางสะพาน สํานักงานเกษตรอําเภอบางสะพาน เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตําแหน่งเลขที่ 5644

สํานักงานเกษตรอําเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 5650
สํานักงานเกษตรอําเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

83 นางสาวรัตติญา  - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 7859 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 5653 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
งามระบํา กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ

สํานักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี สํานักงานเกษตรอําเภอหัวหิน ตําแหน่งเลขที ่5653
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สํานักงานเกษตรอําเภอหัวหิน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 7859
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สํานักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี

84 นายก่อเกียรติ  - เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 5732 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 5738 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
สมานพันธุ์ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ

สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านสร้าง สํานักงานเกษตรอําเภอกบินทร์บุรี ตําแหน่งเลขที ่5738
จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี สํานักงานเกษตรอําเภอกบินทร์บุรี

จังหวัดปราจีนบุรี
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่5732
สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านสร้าง
จังหวัดปราจีนบุรี
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      หน้า 30 จาก 61

ตั้งแต่
ตําแหน่ง/สังกัด ประเภท ระดับ เลขที่ เงินเดือน ตําแหน่ง/สังกัด ประเภท ระดับ เลขที่ เงินเดือน วันที ่

บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่   1210 /2562  ลงวันที่   26  กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลําดับ ชื่อ - สกุล
วุฒิ/

สาขา

  ตําแหน่งและส่วนราชการเดิม ตําแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
หมายเหตุ

88 นางไสลทิพย์  โชติพันธ์ - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 5931 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 5989 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
สํานักงานเกษตรอําเภอบางปะอิน สํานักงานเกษตรอําเภอเสนา เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตําแหน่งเลขที ่5989

สํานักงานเกษตรอําเภอเสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่5931
สํานักงานเกษตรอําเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

89 นายวรฤทธิ์  ตั๋นเต็ม - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 6026 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 6078 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
สํานักงานเกษตรจังหวัดพะเยา สํานักงานเกษตรอําเภอดอกคําใต้ ตําแหน่งเลขที ่6078

จังหวัดพะเยา สํานักงานเกษตรอําเภอดอกคําใต้
จังหวัดพะเยา
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่6026
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สํานักงานเกษตรจังหวัดพะเยา

90 นายณรงค์  แก้วพิพัฒน์ - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 1577 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 6145 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
จังหวัดกระบี่ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพังงา ตําแหน่งเลขที ่6145
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดพังงา สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพังงา
จังหวัดสงขลา จังหวัดพังงา

ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 1577
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จังหวัดกระบี่
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา



      หน้า 31 จาก 61

ตั้งแต่
ตําแหน่ง/สังกัด ประเภท ระดับ เลขที่ เงินเดือน ตําแหน่ง/สังกัด ประเภท ระดับ เลขที่ เงินเดือน วันที ่

บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่   1210 /2562  ลงวันที่   26  กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลําดับ ชื่อ - สกุล
วุฒิ/

สาขา

  ตําแหน่งและส่วนราชการเดิม ตําแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
หมายเหตุ

91 นายสุธี  ชิวหากาญจน์ - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 552 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 6187 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี สํานักงานเกษตรอําเภอตะกั่วป่า ตําแหน่งเลขที ่6187
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดพังงา สํานักงานเกษตรอําเภอตะกั่วป่า
จังหวัดสงขลา จังหวัดพังงา

ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 552
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านอารักขาพืช จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา

92 นางสาวอัจฉรา  นพรัตน - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 6191 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 6189 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
สํานักงานเกษตรอําเภอตะกั่วป่า สํานักงานเกษตรอําเภอตะกั่วป่า เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
จังหวัดพังงา จังหวัดพังงา ตําแหน่งเลขที ่6189

สํานักงานเกษตรอําเภอตะกั่วป่า
จังหวัดพังงา
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 6191
สํานักงานเกษตรอําเภอตะกั่วป่า
จังหวัดพังงา

93 นายชวัลวิทย์  เสมสัน - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 6277 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 6231 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
สํานักงานเกษตรอําเภอปากพะยูน สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพัทลุง เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
จังหวัดพัทลุง จังหวัดพัทลุง ตําแหน่งเลขที ่6231

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่6277
สํานักงานเกษตรอําเภอปากพะยูน
จังหวัดพัทลุง



      หน้า 32 จาก 61

ตั้งแต่
ตําแหน่ง/สังกัด ประเภท ระดับ เลขที่ เงินเดือน ตําแหน่ง/สังกัด ประเภท ระดับ เลขที่ เงินเดือน วันที ่

บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่   1210 /2562  ลงวันที่   26  กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลําดับ ชื่อ - สกุล
วุฒิ/

สาขา

  ตําแหน่งและส่วนราชการเดิม ตําแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
หมายเหตุ

94 นางสาวฐิติมา  - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 6224 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 6247 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
เจียมสวัสดิ์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ

สํานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง สํานักงานเกษตรอําเภอเขาชัยสน ตําแหน่งเลขที ่6247
จังหวัดพัทลุง สํานักงานเกษตรอําเภอเขาชัยสน

จังหวัดพัทลุง
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่6224
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สํานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง

95 นางอารี  หมั่นทรัพย์ - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 6393 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 6368 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
สํานักงานเกษตรอําเภอตะพานหิน สํานักงานเกษตรอําเภอโพทะเล เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิจิตร ตําแหน่งเลขที่ 6368

สํานักงานเกษตรอําเภอโพทะเล
จังหวัดพิจิตร
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่6393
สํานักงานเกษตรอําเภอตะพานหิน
จังหวัดพิจิตร

96 นางสนม  วงศา - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 6463 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 6454 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพิษณุโลก สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพิษณุโลก เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ตําแหน่งเลขที ่6454

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่6463
สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก



      หน้า 33 จาก 61

ตั้งแต่
ตําแหน่ง/สังกัด ประเภท ระดับ เลขที่ เงินเดือน ตําแหน่ง/สังกัด ประเภท ระดับ เลขที่ เงินเดือน วันที ่

บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่   1210 /2562  ลงวันที่   26  กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลําดับ ชื่อ - สกุล
วุฒิ/

สาขา

  ตําแหน่งและส่วนราชการเดิม ตําแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
หมายเหตุ

97 นายคมเจศ  เนียมเปี่ยม - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 6489 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 6486 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
สํานักงานเกษตรอําเภอบางระกํา สํานักงานเกษตรอําเภอบางระกํา เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ตําแหน่งเลขที ่6486

สํานักงานเกษตรอําเภอบางระกํา
จังหวัดพิษณุโลก
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่6489
สํานักงานเกษตรอําเภอบางระกํา
จังหวัดพิษณุโลก

98 นายชาติชาย  สิงห์คํา - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 6507 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 6500 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
สํานักงานเกษตรอําเภอนครไทย สํานักงานเกษตรอําเภอนครไทย เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ตําแหน่งเลขที ่6500

สํานักงานเกษตรอําเภอนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่6507
สํานักงานเกษตรอําเภอนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก

99 นายชัยธวัช  ชูศรี - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 6450 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 6551 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
สํานักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก สํานักงานเกษตรอําเภอชาติตระการ ตําแหน่งเลขที ่6551

จังหวัดพิษณุโลก สํานักงานเกษตรอําเภอชาติตระการ
จังหวัดพิษณุโลก
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่6450
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สํานักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก



      หน้า 34 จาก 61

ตั้งแต่
ตําแหน่ง/สังกัด ประเภท ระดับ เลขที่ เงินเดือน ตําแหน่ง/สังกัด ประเภท ระดับ เลขที่ เงินเดือน วันที ่

บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่   1210 /2562  ลงวันที่   26  กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลําดับ ชื่อ - สกุล
วุฒิ/

สาขา

  ตําแหน่งและส่วนราชการเดิม ตําแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
หมายเหตุ

100 นางแสงจันทร์  ยิ้มแย้ม - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 6523 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 6555 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
สํานักงานเกษตรอําเภอพรหมพิราม สํานักงานเกษตรอําเภอชาติตระการ เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ตําแหน่งเลขที ่6555

สํานักงานเกษตรอําเภอชาติตระการ
จังหวัดพิษณุโลก
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่6523
สํานักงานเกษตรอําเภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุโลก

101 นายธนวรรธน์  ท้วมเทศ - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 3315 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 6560 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
จังหวัดพิษณุโลก สํานักงานเกษตรอําเภอเนินมะปราง ตําแหน่งเลขที ่6560
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก สํานักงานเกษตรอําเภอเนินมะปราง
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพิษณุโลก

ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่3315
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านอารักขาพืช จังหวัดพิษณุโลก
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่

102 นางรัตนาภรณ์  สีสวาส - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 6692 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 6678 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองเพชรบูรณ์ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองเพชรบูรณ์ เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตําแหน่งเลขที ่6678

สํานักงานเกษตรอําเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่6692
สํานักงานเกษตรอําเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
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ตั้งแต่
ตําแหน่ง/สังกัด ประเภท ระดับ เลขที่ เงินเดือน ตําแหน่ง/สังกัด ประเภท ระดับ เลขที่ เงินเดือน วันที ่

บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่   1210 /2562  ลงวันที่   26  กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลําดับ ชื่อ - สกุล
วุฒิ/

สาขา

  ตําแหน่งและส่วนราชการเดิม ตําแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
หมายเหตุ

103 นายอุดม  เลิศวิทยสกุล - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 6668 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 6718 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ สํานักงานเกษตรอําเภอหล่มสัก ตําแหน่งเลขที ่6718

จังหวัดเพชรบูรณ์ สํานักงานเกษตรอําเภอหล่มสัก
จังหวัดเพชรบูรณ์
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 6668
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์

104 นางสาวลักขณา  - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 6666 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 6794 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
พรหมเศรณี กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ

สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ สํานักงานเกษตรอําเภอวังโป่ง ตําแหน่งเลขที่ 6794
จังหวัดเพชรบูรณ์ สํานักงานเกษตรอําเภอวังโป่ง

จังหวัดเพชรบูรณ์
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 6666
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์

105 นางนันทพร  ทองอินทร์ - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 6674 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 6802 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ สํานักงานเกษตรอําเภอเขาค้อ ตําแหน่งเลขที ่6802

จังหวัดเพชรบูรณ์ สํานักงานเกษตรอําเภอเขาค้อ
จังหวัดเพชรบูรณ์
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 6674
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์
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ตั้งแต่
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บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่   1210 /2562  ลงวันที่   26  กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลําดับ ชื่อ - สกุล
วุฒิ/

สาขา

  ตําแหน่งและส่วนราชการเดิม ตําแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
หมายเหตุ

106 นายเรืองกิตติ์  - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 6841 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 6834 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
พันธุ์เลิศเมธี สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองแพร่ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองแพร่ เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ

จังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่ ตําแหน่งเลขที ่6834
สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่6841
สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่

107 นางพนัชกร  จันทร์ทวี - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 6831 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 6880 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
สํานักงานเกษตรจังหวัดแพร่ สํานักงานเกษตรอําเภอร้องกวาง ตําแหน่งเลขที ่6880

จังหวัดแพร่ สํานักงานเกษตรอําเภอร้องกวาง
จังหวัดแพร่
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 6831
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สํานักงานเกษตรจังหวัดแพร่

108 นางหนึ่งฤทัย  กองนํา - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 6818 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 6893 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
สํานักงานเกษตรจังหวัดแพร่ สํานักงานเกษตรอําเภอสอง ตําแหน่งเลขที ่6893

จังหวัดแพร่ สํานักงานเกษตรอําเภอสอง
จังหวัดแพร่
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 6818
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สํานักงานเกษตรจังหวัดแพร่
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ตั้งแต่
ตําแหน่ง/สังกัด ประเภท ระดับ เลขที่ เงินเดือน ตําแหน่ง/สังกัด ประเภท ระดับ เลขที่ เงินเดือน วันที ่

บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่   1210 /2562  ลงวันที่   26  กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลําดับ ชื่อ - สกุล
วุฒิ/

สาขา

  ตําแหน่งและส่วนราชการเดิม ตําแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
หมายเหตุ

109 นางสุเมธา  คาระโก - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 6929 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 6906 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
สํานักงานเกษตรอําเภอหนองม่วงไข่ สํานักงานเกษตรอําเภอสูงเม่น เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
จังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่ ตําแหน่งเลขที ่6906

สํานักงานเกษตรอําเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่6929
สํานักงานเกษตรอําเภอหนองม่วงไข่
จังหวัดแพร่

110 ว่าที่ ร.ต. ลิขิต  ไพราม - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 7004 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 6999 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองมหาสารคาม สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองมหาสารคาม เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ตําแหน่งเลขที่ 6999

สํานักงานเกษตรอําเภอเมือง
มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 7004
สํานักงานเกษตรอําเภอเมือง
มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

111 นางอุดม  อาจศิริ - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 6984 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 7042 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
สํานักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม สํานักงานเกษตรอําเภอกันทรวิชัย ตําแหน่งเลขที่ 7042

จังหวัดมหาสารคาม สํานักงานเกษตรอําเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 6984
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สํานักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
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ตําแหน่ง/สังกัด ประเภท ระดับ เลขที่ เงินเดือน ตําแหน่ง/สังกัด ประเภท ระดับ เลขที่ เงินเดือน วันที ่

บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่   1210 /2562  ลงวันที่   26  กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลําดับ ชื่อ - สกุล
วุฒิ/

สาขา

  ตําแหน่งและส่วนราชการเดิม ตําแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
หมายเหตุ

112 นายไกรสีห์  ปิ่นสุวรรณ - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 7091 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 7076 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
สํานักงานเกษตรอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย สํานักงานเกษตรอําเภอนาเชือก เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ตําแหน่งเลขที่ 7076

สํานักงานเกษตรอําเภอนาเชือก
จังหวัดมหาสารคาม
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 7091
สํานักงานเกษตรอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม

113 นายคมกริช  ไตรยศ - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 7157 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 7186 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
สํานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร สํานักงานเกษตรอําเภอดอนตาล ตําแหน่งเลขที ่7186

จังหวัดมุกดาหาร สํานักงานเกษตรอําเภอดอนตาล
จังหวัดมุกดาหาร
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่7157
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สํานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร

114 นายเจษฎา  กาพย์ไชย - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 3468 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 7232 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตําแหน่งเลขที่ 7232

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 3468
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
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ตั้งแต่
ตําแหน่ง/สังกัด ประเภท ระดับ เลขที่ เงินเดือน ตําแหน่ง/สังกัด ประเภท ระดับ เลขที่ เงินเดือน วันที ่

บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่   1210 /2562  ลงวันที่   26  กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลําดับ ชื่อ - สกุล
วุฒิ/

สาขา

  ตําแหน่งและส่วนราชการเดิม ตําแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
หมายเหตุ

115 นายชัยพร  วิเศษวิสัย - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 7400 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 7407 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
กลุ่มอารักขาพืช สํานักงานเษตรอําเภอเลิงนกทา เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
สํานักงานเกษตรจังหวัดยโสธร จังหวัดยโสธร ตําแหน่งเลขที ่7407

สํานักงานเษตรอําเภอเลิงนกทา
จังหวัดยโสธร
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 7400
กลุ่มอารักขาพืช
สํานักงานเกษตรจังหวัดยโสธร

116 นายสุชาติ  ปกป้อง - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 7377 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 7424 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
สํานักงานเกษตรจังหวัดยโสธร สํานักงานเษตรอําเภอคําเขื่อนแก้ว ตําแหน่งเลขที ่7424

จังหวัดยโสธร สํานักงานเษตรอําเภอคําเขื่อนแก้ว
จังหวัดยโสธร
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 7377
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สํานักงานเกษตรจังหวัดยโสธร

117 นางสาวยวงเพชร  - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 7488 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 7483 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
อิฐรัตน์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ

สํานักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด สํานักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ตําแหน่งเลขที่ 7483
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สํานักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 7488
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สํานักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
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ตั้งแต่
ตําแหน่ง/สังกัด ประเภท ระดับ เลขที่ เงินเดือน ตําแหน่ง/สังกัด ประเภท ระดับ เลขที่ เงินเดือน วันที ่

บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่   1210 /2562  ลงวันที่   26  กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลําดับ ชื่อ - สกุล
วุฒิ/

สาขา

  ตําแหน่งและส่วนราชการเดิม ตําแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
หมายเหตุ

118 นางสาวทองย้อย  - เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 7695 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 7659 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
แก้วคําไสย์ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ

สํานักงานเกษตรอําเภอหนองฮี สํานักงานเกษตรอําเภอโพนทราย ตําแหน่งเลขที่ 7659
จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด สํานักงานเกษตรอําเภอโพนทราย

จังหวัดร้อยเอ็ด
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 7695
สํานักงานเกษตรอําเภอหนองฮี
จังหวัดร้อยเอ็ด

119 นายมงคล  ยี่รัมย์ - เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 7698 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 7666 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
สํานักงานเกษตรอําเภอทุ่งเขาหลวง สํานักงานเกษตรอําเภอเมยวดี ตําแหน่งเลขที ่7666
จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด สํานักงานเกษตรอําเภอเมยวดี

จังหวัดร้อยเอ็ด
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 7698
สํานักงานเกษตรอําเภอทุ่งเขาหลวง
จังหวัดร้อยเอ็ด

120 นางสุภัชชา  เกื้อนุ่น - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 7738 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 7739 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
สํานักงานเกษตรจังหวัดระนอง สํานักงานเกษตรอําเภอละอุ่น ตําแหน่งเลขที ่7739

จังหวัดระนอง สํานักงานเกษตรอําเภอละอุ่น
จังหวัดระนอง
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 7738
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สํานักงานเกษตรจังหวัดระนอง
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ตั้งแต่
ตําแหน่ง/สังกัด ประเภท ระดับ เลขที่ เงินเดือน ตําแหน่ง/สังกัด ประเภท ระดับ เลขที่ เงินเดือน วันที ่

บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่   1210 /2562  ลงวันที่   26  กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลําดับ ชื่อ - สกุล
วุฒิ/

สาขา

  ตําแหน่งและส่วนราชการเดิม ตําแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
หมายเหตุ

121 นางณัฐกาญจน์  - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 3196 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 7741 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
ศรีวะรมย์ สํานักงานเกษตรอําเภอหลังสวน สํานักงานเกษตรอําเภอละอุ่น เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ

จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง ตําแหน่งเลขที่ 7741
สํานักงานเกษตรอําเภอละอุ่น
จังหวัดระนอง
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 3196
สํานักงานเกษตรอําเภอหลังสวน
จังหวัดชุมพร

122 นายโอภาส  กว้างมาก - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 7781 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 7795 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
กลุ่มอารักขาพืช (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
สํานักงานเกษตรจังหวัดระยอง สํานักงานเกษตรอําเภอแกลง ตําแหน่งเลขที ่7795

จังหวัดระยอง สํานักงานเกษตรอําเภอแกลง
จังหวัดระยอง
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 7781
กลุ่มอารักขาพืช
สํานักงานเกษตรจังหวัดระยอง

123 นางทิพวรรณ  - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 7789 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 7798 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
ศรีสิทธิมงคล สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านค่าย สํานักงานเกษตรอําเภอแกลง เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ

จังหวัดระยอง จังหวัดระยอง ตําแหน่งเลขที ่7798
สํานักงานเกษตรอําเภอแกลง
จังหวัดระยอง
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 7789
สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านค่าย
จังหวัดระยอง
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ตั้งแต่
ตําแหน่ง/สังกัด ประเภท ระดับ เลขที่ เงินเดือน ตําแหน่ง/สังกัด ประเภท ระดับ เลขที่ เงินเดือน วันที ่

บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่   1210 /2562  ลงวันที่   26  กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลําดับ ชื่อ - สกุล
วุฒิ/

สาขา

  ตําแหน่งและส่วนราชการเดิม ตําแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
หมายเหตุ

124 นายโชคดี  ตั้งจิตร - เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 7953 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 7927 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
สํานักงานเกษตรอําเภอวัดเพลง สํานักงานเกษตรอําเภอปากท่อ ตําแหน่งเลขที่ 7927
จังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี สํานักงานเกษตรอําเภอปากท่อ

จังหวัดราชบุรี
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่7953
สํานักงานเกษตรอําเภอวัดเพลง
จังหวัดราชบุรี

125 นายสมเจตน์  - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 8076 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 7994 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
ทับทิมทอง สํานักงานเกษตรอําเภอท่าหลวง สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองลพบุรี เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ

จังหวัดลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตําแหน่งเลขที ่7994
สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่8076
สํานักงานเกษตรอําเภอท่าหลวง
จังหวัดลพบุรี

126 นางศิริวรรณ  - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 8072 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 8035 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
ชอบประดิถ กลุ่มอารักขาพืช (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ

สํานักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี สํานักงานเกษตรอําเภอโคกสําโรง ตําแหน่งเลขที ่8035
จังหวัดลพบุรี สํานักงานเกษตรอําเภอโคกสําโรง

จังหวัดลพบุรี
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่8072
กลุ่มอารักขาพืช
สํานักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
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บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่   1210 /2562  ลงวันที่   26  กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลําดับ ชื่อ - สกุล
วุฒิ/

สาขา

  ตําแหน่งและส่วนราชการเดิม ตําแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
หมายเหตุ

127 นางนฤมล  เทพทวี - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 8022 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 8037 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านหมี่ สํานักงานเกษตรอําเภอโคกสําโรง เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
จังหวัดลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตําแหน่งเลขที ่8037

สํานักงานเกษตรอําเภอโคกสําโรง
จังหวัดลพบุรี
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่8022
สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านหมี่
จังหวัดลพบุรี

128 นายสรพล  จันทรสุข - เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 9752 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 8084 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
สํานักงานเกษตรอําเภอเนินขาม สํานักงานเกษตรอําเภอโคกเจริญ ตําแหน่งเลขที่ 8084
จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี สํานักงานเกษตรอําเภอโคกเจริญ

จังหวัดลพบุรี
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่9752
สํานักงานเกษตรอําเภอเนินขาม
จังหวัดชัยนาท

129 นางศรีวรรณ  ศรีชุม - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 8144 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 8132 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองลําปาง สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองลําปาง เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
จังหวัดลําปาง จังหวัดลําปาง ตําแหน่งเลขที ่8132

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่8144
สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง
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ตําแหน่ง/สังกัด ประเภท ระดับ เลขที่ เงินเดือน ตําแหน่ง/สังกัด ประเภท ระดับ เลขที่ เงินเดือน วันที ่

บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่   1210 /2562  ลงวันที่   26  กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลําดับ ชื่อ - สกุล
วุฒิ/

สาขา

  ตําแหน่งและส่วนราชการเดิม ตําแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
หมายเหตุ

130 นายจํารัส  เตชะสาย - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 8168 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 8197 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
สํานักงานเกษตรอําเภอห้างฉัตร สํานักงานเกษตรอําเภอแม่ทะ เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
จังหวัดลําปาง จังหวัดลําปาง ตําแหน่งเลขที ่8197

สํานักงานเกษตรอําเภอแม่ทะ
จังหวัดลําปาง
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่8168
สํานักงานเกษตรอําเภอห้างฉัตร
จังหวัดลําปาง

131 นางสิริพร  จันทน์เกษร - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 8113 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 8227 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
สํานักงานเกษตรจังหวัดลําปาง สํานักงานเกษตรอําเภอเถิน ตําแหน่งเลขที ่8227

จังหวัดลําปาง สํานักงานเกษตรอําเภอเถิน
จังหวัดลําปาง
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 8113
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สํานักงานเกษตรจังหวัดลําปาง

132 นายสัญญา  แก้วอร่าม - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 8375 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 8331 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
สํานักงานเกษตรอําเภอลี้ สํานักงานเกษตรอําเภอลี้ เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
จังหวัดลําพูน จังหวัดลําพูน ตําแหน่งเลขที ่8331

สํานักงานเกษตรอําเภอลี้
จังหวัดลําพูน
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 8375
สํานักงานเกษตรอําเภอลี้
จังหวัดลําพูน
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ตําแหน่ง/สังกัด ประเภท ระดับ เลขที่ เงินเดือน ตําแหน่ง/สังกัด ประเภท ระดับ เลขที่ เงินเดือน วันที ่

บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่   1210 /2562  ลงวันที่   26  กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลําดับ ชื่อ - สกุล
วุฒิ/

สาขา

  ตําแหน่งและส่วนราชการเดิม ตําแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
หมายเหตุ

133 นางสาวอัญชลี  - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 8405 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 8403 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
ศรีสมรรถการ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองเลย สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองเลย เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ

จังหวัดเลย จังหวัดเลย ตําแหน่งเลขที่ 8403
สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 8405
สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย

134 นายปิติพล  สินธ์ชัย - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 8420 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 8416 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
สํานักงานเกษตรอําเภอเชียงคาน สํานักงานเกษตรอําเภอเชียงคาน เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
จังหวัดเลย จังหวัดเลย ตําแหน่งเลขที่ 8416

สํานักงานเกษตรอําเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 8420
สํานักงานเกษตรอําเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย

135 นายสันต์  จูชัง - เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 8499 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 8439 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
สํานักงานเกษตรอําเภอเอราวัณ สํานักงานเกษตรอําเภอวังสะพุง ตําแหน่งเลขที ่8439
จังหวัดเลย จังหวัดเลย สํานักงานเกษตรอําเภอวังสะพุง

จังหวัดเลย
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 8499
สํานักงานเกษตรอําเภอเอราวัณ
จังหวัดเลย
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ลําดับ ชื่อ - สกุล
วุฒิ/

สาขา

  ตําแหน่งและส่วนราชการเดิม ตําแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
หมายเหตุ

136 นายนฤพนธ์  หินคล้าย - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 10216 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 8448 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
กลุ่มอารักขาพืช (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
สํานักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย สํานักงานเกษตรอําเภอด่านซ้าย ตําแหน่งเลขที ่8448

จังหวัดเลย สํานักงานเกษตรอําเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 10216
กลุ่มอารักขาพืช
สํานักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย

137 นายจันทร์  ก้อนทอง - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 8647 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 8600 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
สํานักงานเกษตรอําเภอไพรบึง สํานักงานเกษตรอําเภอขุนหาญ เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ตําแหน่งเลขที ่8600

สํานักงานเกษตรอําเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่8647
สํานักงานเกษตรอําเภอไพรบึง
จังหวัดศรีสะเกษ

138 นายสุทธิศักดิ์  ศูนย์ศร - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 8748 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 8812 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
สํานักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร สํานักงานเกษตรอําเภอสว่างแดนดิน ตําแหน่งเลขที ่8812

จังหวัดสกลนคร สํานักงานเกษตรอําเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 8748
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สํานักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
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139 นายทรงยศ  พุ่มทับทิม - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 8757 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 8849 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
สํานักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร สํานักงานเกษตรอําเภอกุดบาก ตําแหน่งเลขที ่8849

จังหวัดสกลนคร สํานักงานเกษตรอําเภอกุดบาก
จังหวัดสกลนคร
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่8757
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สํานักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร

140 นายพิทักษ์  พิสุราช - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 8872 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 8867 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านม่วง สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านม่วง เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
จังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนคร ตําแหน่งเลขที่ 8867

สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านม่วง
จังหวัดสกลนคร
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 8872
สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านม่วง
จังหวัดสกลนคร

141 นางพิสวาท  ไชยวงษ์ - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 10193 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 8923 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
สํานักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย สํานักงานเกษตรอําเภอภูพาน ตําแหน่งเลขที ่8923

จังหวัดสกลนคร สํานักงานเกษตรอําเภอภูพาน
จังหวัดสกลนคร
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่10193
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สํานักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย
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142 นางสุลีวรรณ  ตั้นซู่ - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 1544 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 8976 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
จังหวัดสงขลา สํานักงานเกษตรอําเภอหาดใหญ่ ตําแหน่งเลขที่ 8976
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา สํานักงานเกษตรอําเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา

ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 1544
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา

143 นายสุชาติ  แสงทอง - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 8942 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 9073 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
สํานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา สํานักงานเกษตรอําเภอสิงหนคร ตําแหน่งเลขที ่9073

จังหวัดสงขลา สํานักงานเกษตรอําเภอสิงหนคร
จังหวัดสงขลา
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 8942
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สํานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา

144 นางทิพย์มาลี  - เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 9226 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 9200 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
มังคละสวัสดิ์ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ

สํานักงานเกษตรอําเภอบางเสาธง สํานักงานเกษตรอําเภอบางบ่อ ตําแหน่งเลขที่ 9200
จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สํานักงานเกษตรอําเภอบางบ่อ

จังหวัดสมุทรปราการ
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่9226
สํานักงานเกษตรอําเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ
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145 นางสาววรรณ  เจริญสิน - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 6650 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 9295 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
สํานักงานเกษตรอําเภอแก่งกระจาน สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสาคร ตําแหน่งเลขที ่9295

สํานักงานเกษตรอําเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 6650
สํานักงานเกษตรอําเภอแก่งกระจาน
จังหวัดเพชรบุรี

146 นายสถิตย์  อายุรพรรณ - เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 9345 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 9363 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
สํานักงานเกษตรอําเภอคลองหาด สํานักงานเกษตรอําเภอวัฒนานคร ตําแหน่งเลขที่ 9363
จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว สํานักงานเกษตรอําเภอวัฒนานคร

จังหวัดสระแก้ว
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 9345
สํานักงานเกษตรอําเภอคลองหาด
จังหวัดสระแก้ว

147 นางทองอุไร  เอี่ยมละอ - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 9550 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 9527 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
สํานักงานเกษตรอําเภอพรหมบุรี สํานักงานเกษตรอําเภอบางระจัน เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ตําแหน่งเลขที ่9527

สํานักงานเกษตรอําเภอบางระจัน
จังหวัดสิงห์บุรี
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่9550
สํานักงานเกษตรอําเภอพรหมบุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
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148 นางสาวนารถฤดี - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 9509 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 9537 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
พันธ์ทอง กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สํานักงานเกษตรอําเภออินทร์บุรี เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ

สํานักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ตําแหน่งเลขที ่9537
สํานักงานเกษตรอําเภออินทร์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่9509
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สํานักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี

149 นางพิกุล  สุวนานนท์ - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 9663 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 9658 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
สํานักงานเกษตรอําเภอกงไกรลาศ สํานักงานเกษตรอําเภอกงไกรลาศ เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ตําแหน่งเลขที ่9658

สํานักงานเกษตรอําเภอกงไกรลาศ
จังหวัดสุโขทัย
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่9663
สํานักงานเกษตรอําเภอกงไกรลาศ
จังหวัดสุโขทัย

150 นายปฏิวัติ  - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 6864 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 9669 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
วงศ์รัตนธรรม กลุ่มอารักขาพืช (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ

สํานักงานเกษตรจังหวัดแพร่ สํานักงานเกษตรอําเภอศรีสัชนาลัย ตําแหน่งเลขที ่9669
จังหวัดสุโขทัย สํานักงานเกษตรอําเภอศรีสัชนาลัย

จังหวัดสุโขทัย
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่6864
กลุ่มอารักขาพืช
สํานักงานเกษตรจังหวัดแพร่
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วุฒิ/

สาขา

  ตําแหน่งและส่วนราชการเดิม ตําแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
หมายเหตุ

151 นายสุเทพ  ประดิษฐ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 9681 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 9671 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
สํานักงานเกษตรอําเภอศรีสัชนาลัย สํานักงานเกษตรอําเภอศรีสัชนาลัย เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ตําแหน่งเลขที ่9671

สํานักงานเกษตรอําเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่9681
สํานักงานเกษตรอําเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย

152 นางสาวรุจิพรรณ  - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 1291 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 9759 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
ทองลิ่ม กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ

สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 สํานักงานเกษตรอําเภอสามชุก ตําแหน่งเลขที ่9759
จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สํานักงานเกษตรอําเภอสามชุก

จังหวัดสุพรรณบุรี
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่1291
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

153 นางบํารุงรัทย์  ขันทอง - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 9761 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 9781 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
สํานักงานเกษตรอําเภอสามชุก สํานักงานเกษตรอําเภอสองพี่น้อง เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ตําแหน่งเลขที ่9781

สํานักงานเกษตรอําเภอสองพี่น้อง
จังหวัดสุพรรณบุรี
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่9761
สํานักงานเกษตรอําเภอสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี
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หมายเหตุ

154 นายปราโมทย์  - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 9806 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 9793 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
อนุศาสนนันท์ สํานักงานเกษตรอําเภอด่านช้าง สํานักงานเกษตรอําเภออู่ทอง เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ

จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ตําแหน่งเลขที ่9793
สํานักงานเกษตรอําเภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่9806
สํานักงานเกษตรอําเภอด่านช้าง
จังหวัดสุพรรณบุรี

155 นางปุญชรัสมิ์  ปลั่งดี - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 9748 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 9805 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
สํานักงานเกษตรอําเภอเดิมบางนางบวช สํานักงานเกษตรอําเภอด่านช้าง เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ตําแหน่งเลขที ่9805

สํานักงานเกษตรอําเภอด่านช้าง
จังหวัดสุพรรณบุรี
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่9748
สํานักงานเกษตรอําเภอเดิมบาง
นางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

156 นายสมชาย  ทองชื่น - เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 5609 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 9811 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
สํานักงานเกษตรอําเภอธัญบุรี สํานักงานเกษตรอําเภอหนองหญ้าไซ ตําแหน่งเลขที ่9811
จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสุพรรณบุรี สํานักงานเกษตรอําเภอหนองหญ้าไซ

จังหวัดสุพรรณบุรี
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่5609
สํานักงานเกษตรอําเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี
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157 นายสิทธิพร  รัตนภิรมย์ - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 9837 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 9855 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
สํานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านนาสาร ตําแหน่งเลขที ่9855

จังหวัดสุราษฎร์ธานี สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่9837
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สํานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

158 นางสาวสมัย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 9831 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 9876 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
สังข์ทองงาม กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สํานักงานเกษตรอําเภอกาญจนดิษฐ์ เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ

สํานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตําแหน่งเลขที ่9876
สํานักงานเกษตรอําเภอกาญจนดิษฐ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่9831
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สํานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

159 นายอภัยพงศ์  คงหอม - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 777 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 9899 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี สํานักงานเกษตรอําเภอพระแสง ตําแหน่งเลขที ่9899
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสุราษฎร์ธานี สํานักงานเกษตรอําเภอพระแสง
จังหวัดสงขลา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่777
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 
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วุฒิ/

สาขา

  ตําแหน่งและส่วนราชการเดิม ตําแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
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160 นายวีระศักดิ์  ฤทธิรณ - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 9846 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 9901 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สํานักงานเกษตรอําเภอพระแสง เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตําแหน่งเลขที ่9901

สํานักงานเกษตรอําเภอพระแสง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่9846
สํานักงานเกษตรอําเภอเมือง
สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

161 นางสุนิภา  คีรีนารถ - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 8949 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 9918 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
สํานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา สํานักงานเกษตรอําเภอท่าชนะ ตําแหน่งเลขที ่9918

จังหวัดสุราษฎร์ธานี สํานักงานเกษตรอําเภอท่าชนะ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่8949
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สํานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา

162 นายแปลก  บ่อคํา - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 9829 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 9922 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สํานักงานเกษตรอําเภอท่าชนะ เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
สํานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตําแหน่งเลขที ่9922

สํานักงานเกษตรอําเภอท่าชนะ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่9829
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สํานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
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ลําดับ ชื่อ - สกุล
วุฒิ/

สาขา

  ตําแหน่งและส่วนราชการเดิม ตําแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
หมายเหตุ

163 นางมยุเรศ  ทองสุข - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 9830 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 9933 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
สํานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี สํานักงานเกษตรอําเภอพนม ตําแหน่งเลขที ่9933

จังหวัดสุราษฎร์ธานี สํานักงานเกษตรอําเภอพนม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่9830
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สํานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

164 นายประกอบ  คงเขียว - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 2920 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 9947 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี สํานักงานเกษตรอําเภอเวียงสระ ตําแหน่งเลขที ่9947
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสุราษฎร์ธานี สํานักงานเกษตรอําเภอเวียงสระ
จังหวัดสงขลา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่2920
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 

165 นางกันยากร  เพชรรัตน์ - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 1560 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 9960 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี สํานักงานเกษตรอําเภอเคียนซา ตําแหน่งเลขที ่9960
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสุราษฎร์ธานี สํานักงานเกษตรอําเภอเคียนซา
จังหวัดสงขลา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่1560
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 
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ลําดับ ชื่อ - สกุล
วุฒิ/

สาขา

  ตําแหน่งและส่วนราชการเดิม ตําแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
หมายเหตุ

166 นางบุษรา  ชุมแก้ว - เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 9955 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 9984 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
สํานักงานเกษตรอําเภอเกาะพะงัน สํานักงานเกษตรอําเภอวิภาวดี ตําแหน่งเลขที่ 9984
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี สํานักงานเกษตรอําเภอวิภาวดี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่9955
สํานักงานเกษตรอําเภอเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

167 นายอภัย  เคนาอุประ - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 10226 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 10241 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองหนองคาย สํานักงานเกษตรอําเภอโพนพิสัย เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคาย ตําแหน่งเลขที่ 10241

สํานักงานเกษตรอําเภอโพนพิสัย
จังหวัดหนองคาย
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 10226
สํานักงานเกษตรอําเภอเมือง
หนองคาย จังหวัดหนองคาย

168 นายสมพร  วงค์ชัยยา - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 10272 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 10269 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
สํานักงานเกษตรอําเภอท่าบ่อ สํานักงานเกษตรอําเภอท่าบ่อ เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคาย ตําแหน่งเลขที ่10269

สํานักงานเกษตรอําเภอท่าบ่อ
จังหวัดหนองคาย
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่10272
สํานักงานเกษตรอําเภอท่าบ่อ
จังหวัดหนองคาย
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  ตําแหน่งและส่วนราชการเดิม ตําแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
หมายเหตุ

169 นายวสันต์  มั่นทอง - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 10379 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 10364 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองหนองบัวลําภู สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองหนองบัวลําภู เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
จังหวัดหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู ตําแหน่งเลขที ่10364

สํานักงานเกษตรอําเภอเมือง
หนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่10379
สํานักงานเกษตรอําเภอเมือง
หนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู

170 นายทองอินทร์  กินรียศ - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 10391 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 10384 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
สํานักงานเกษตรอําเภอนากลาง สํานักงานเกษตรอําเภอนากลาง เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
จังหวัดหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู ตําแหน่งเลขที ่10384

สํานักงานเกษตรอําเภอนากลาง
จังหวัดหนองบัวลําภู
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่10391
สํานักงานเกษตรอําเภอนากลาง
จังหวัดหนองบัวลําภู

171 นางสาวศุภลักษณ์  - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 10354 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 10393 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
มูลตรีศรี กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ

สํานักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลําภู สํานักงานเกษตรอําเภอโนนสัง ตําแหน่งเลขที ่10393
จังหวัดหนองบัวลําภู สํานักงานเกษตรอําเภอโนนสัง

จังหวัดหนองบัวลําภู
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่10354
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สํานักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลําภู
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ลําดับ ชื่อ - สกุล
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สาขา

  ตําแหน่งและส่วนราชการเดิม ตําแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
หมายเหตุ

172 นายชัยรัตน์  ยอดทัพ - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 10390 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 10418 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
กลุ่มอารักขาพืช (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
สํานักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลําภู สํานักงานเกษตรอําเภอสุวรรณคูหา ตําแหน่งเลขที ่10418

จังหวัดหนองบัวลําภู สํานักงานเกษตรอําเภอสุวรรณคูหา
จังหวัดหนองบัวลําภู
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่10390
กลุ่มอารักขาพืช
สํานักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลําภู

173 นางปุณยวีย์  หินคล้าย - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 10199 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 10428 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
สํานักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย สํานักงานเกษตรอําเภอนาวัง ตําแหน่งเลขที ่10428

จังหวัดหนองบัวลําภู สํานักงานเกษตรอําเภอนาวัง
จังหวัดหนองบัวลําภู
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่10199
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สํานักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย

174 นายสายัน  ปกป้อง - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 10496 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 10478 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
สํานักงานเกษตรอําเภอแสวงหา สํานักงานเกษตรอําเภอโพธิ์ทอง เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
จังหวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ตําแหน่งเลขที ่10478

สํานักงานเกษตรอําเภอโพธิ์ทอง
จังหวัดอ่างทอง
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 10496
สํานักงานเกษตรอําเภอแสวงหา
จังหวัดอ่างทอง
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บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการ แนบท้ายคําสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่   1210 /2562  ลงวันที่   26  กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลําดับ ชื่อ - สกุล
วุฒิ/

สาขา

  ตําแหน่งและส่วนราชการเดิม ตําแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
หมายเหตุ

175 นางสาวโชตนา  ลิ่มสอน - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 10483 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 10499 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
สํานักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง สํานักงานเกษตรอําเภอวิเศษชัยชาญ ตําแหน่งเลขที ่10499

จังหวัดอ่างทอง สํานักงานเกษตรอําเภอวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอ่างทอง
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที่ 10483
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สํานักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง

176 นายสมบัติ  อินทมา - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 10520 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 10528 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กลุ่มอารักขาพืช เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ตําแหน่งเลขที ่10528

กลุ่มอารักขาพืช
สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่10520
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

177 นางศรีพรรณ  บูระพา - เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 10717 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 10568 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
สํานักงานเกษตรอําเภอประจักษ์ศิลปาคม สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านผือ ตําแหน่งเลขที ่10568
จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านผือ

จังหวัดอุดรธานี
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่10717
สํานักงานเกษตรอําเภอประจักษ์
ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
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ลําดับ ชื่อ - สกุล
วุฒิ/

สาขา

  ตําแหน่งและส่วนราชการเดิม ตําแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย
หมายเหตุ

178 นายชญศักดิ์  - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 10589 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 10586 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
เสงี่ยมธนไชโย สํานักงานเกษตรอําเภอกุมภวาปี สํานักงานเกษตรอําเภอกุมภวาปี เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ

จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ตําแหน่งเลขที ่10586
สํานักงานเกษตรอําเภอกุมภวาปี
จังหวัดอุดรธานี
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่10589
สํานักงานเกษตรอําเภอกุมภวาปี
จังหวัดอุดรธานี

179 นางจงกล  เพ็งวัน - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 10733 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 10762 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
สํานักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ สํานักงานเกษตรอําเภอฟากท่า ตําแหน่งเลขที ่10762

จังหวัดอุตรดิตถ์ สํานักงานเกษตรอําเภอฟากท่า
จังหวัดอุตรดิตถ์
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่10733
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สํานักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์

180 นางสาวหัทยา  พรมโต - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 1433 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 10768 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
จังหวัดขอนแก่น สํานักงานเกษตรอําเภอลับแล ตําแหน่งเลขที ่10768
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดอุตรดิตถ์ สํานักงานเกษตรอําเภอลับแล
จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุตรดิตถ์

ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่1433
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนา 
การเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น
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หมายเหตุ

181 นางวรรณะ  นิลกุล - นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการ ชํานาญการ 10838 เกษตรอําเภอ วิชาการ ชํานาญการ 10849 บัดนี้ โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) เป็นต้นไป และให้ตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
สํานักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองอุทัยธานี ตําแหน่งเลขที ่10849

จังหวัดอุทัยธานี สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
ไปตั้งจ่ายเป็นอัตราเงินเดือนของ
ตําแหน่งเลขที ่10838
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สํานักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
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