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คส.1.1

1 นายอภิชัย  กะตะศิลา ปวส. เจ้าพนักงานการเกษตร 1 กรมพัฒนาที่ดิน เจ้าพนักงานการเกษตร ทั่วไป ปฏิบัติงาน 483 11,850 1,435 15 ก.พ. 59 1. โดยให้ได้รับเงินเดือนในตําแหน่ง
สาขาวิชาพืชศาสตร์ ปฏิบัติงาน ลงวันที่ 28 มกราคม 2559 ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน ที่ได้รับแต่งตั้ง
วิทยาลัยเกษตรและ สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ 2. เงินเดือนที่ได้รับเป็นเงินเดือน
เทคโนโลยีขอนแก่น สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 แรกบรรจุรวมกับเงินเพิ่มจากปัจจัย

ลําดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ 30%  
3. เลขที่หนังสือรับรองผลการสอบ
ภาค ก 55-2-03938

2 นายวิรุฬ  ยอดรัก ปวส. เจ้าพนักงานการเกษตร 2 กรมพัฒนาที่ดิน เจ้าพนักงานการเกษตร ทั่วไป ปฏิบัติงาน 1309 11,850 1,435 15 ก.พ. 59 1. โดยให้ได้รับเงินเดือนในตําแหน่ง
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ปฏิบัติงาน ลงวันที่ 28 มกราคม 2559 ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน ที่ได้รับแต่งตั้ง
วิทยาลัยเกษตรและ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 2. เงินเดือนที่ได้รับเป็นเงินเดือน
เทคโนโลยีนราธิวาส สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 แรกบรรจุรวมกับเงินเพิ่มจากปัจจัย

ประสบการณ์ในการทํางาน 30 % 
3. เลขที่หนังสือรับรองผลการสอบ
ภาค ก 58-2-05978

3 นายทิวากร  บัวส่อง ปวส. นายช่างสํารวจ 1 กรมพัฒนาที่ดิน นายช่างสํารวจ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 1069 12,190 1,095 15 ก.พ. 59 1. โดยให้ได้รับเงินเดือนในตําแหน่ง
สาขาวิชาโยธา ปฏิบัติงาน ลงวันที่ 28 มกราคม 2559 กลุ่มสํารวจเพื่อทําแผนที่ ที่ได้รับแต่งตั้ง

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 2. เงินเดือนที่ได้รับเป็นเงินเดือน
แรกบรรจุรวมกับเงินเพิ่มจากปัจจัย
ประสบการณ์ในการทํางาน 30 % 
และปัจจัยสายงานหลักที่ ก.พ. 
กําหนด 30 %
3. เลขที่หนังสือรับรองผลการสอบ
ภาค ก 53-2-10357

เงินเดือน
ลําดับ
ที่

ประกาศผลการสอบของ ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง
ประเภท

ระดับ เลขที่

บัญชีรายละเอียดการบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ตําแหน่งประเภททั่วไป/ประเภทวิชาการ  แนบท้ายคําสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่  180/2559  ลงวันที่   24    กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559

ลําดับ
ที่

ชื่อ / นามสกลุ (วัน เดือน 
  ปีเกิด เลขประจําตัว

ประชาชน)
วุฒิ/สาขา/สถานศึกษา

สอบแข่งขันได้ ตําแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ เงินเพิ่ม
การครอง

ชีพ
ตั้งแต่วันที่ หมายเหตุ

ตําแหน่ง
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เงินเดือน
ลําดับ
ที่

ประกาศผลการสอบของ ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง
ประเภท

ระดับ เลขที่
ลําดับ
ที่

ชื่อ / นามสกุล (วัน เดือน 
  ปีเกิด เลขประจําตัว

ประชาชน)
วุฒิ/สาขา/สถานศึกษา

สอบแข่งขันได้ ตําแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ เงินเพิ่ม
การครอง

ชีพ
ตั้งแต่วันที่ หมายเหตุ

ตําแหน่ง

4 นายเกียรติพงษ์  สงพรหม วท.บ. นักวิทยาศาสตร์ 1 กรมพัฒนาที่ดิน นักวิทยาศาสตร์ วิชาการ ปฏิบัติการ 1212 15,900 - 15 ก.พ. 59 1. โดยให้ได้รับเงินเดือนในตําแหน่ง
(เคมี - ชีววิทยา) ปฏิบัติการ ลงวันที่ 28 มกราคม 2559 กลุ่มวิเคราะห์ดิน ที่ได้รับแต่งตั้ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 2. เงินเดือนที่ได้รับเป็นเงินเดือน
แรกบรรจุรวมกับเงินเพิ่มจากปัจจัย
ประสบการณ์ในการทํางาน 30 % 
และปัจจัยสายงานหลักที่ ก.พ. 
กําหนด 30 %
3. เลขที่หนังสือรับรองผลการสอบ
ภาค ก 53-3-31674

5 นางสาวอัจจิมา  แย้มพราย วท.บ. นักวิทยาศาสตร์ 2 กรมพัฒนาที่ดิน นักวิทยาศาสตร์ วิชาการ ปฏิบัติการ 1442 15,450 - 15 ก.พ. 59 1. โดยให้ได้รับเงินเดือนในตําแหน่ง
(เกษตรศาสตร์) ปฏิบัติการ ลงวันที่ 28 มกราคม 2559 กลุ่มวิทยบริการ ที่ได้รับแต่งตั้ง

สาขาวิชาปฐพีวิทยา สํานักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน 2. เงินเดือนที่ได้รับเป็นเงินเดือน
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง แรกบรรจุรวมกับเงินเพิ่มจากปัจจัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สายงานหลักที่ ก.พ. กําหนด 30 %
3. เลขที่หนังสือรับรองผลการสอบ
ภาค ก 57-3-05129


