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คส.1.1

1 นางสาวชินาลัย  พริ้งเพราะ ปวส. เจ้าพนักงานการเกษตร 3 กรมพัฒนาที่ดิน เจ้าพนักงานการเกษตร ทั่วไป ปฏิบัติงาน 419 11,500 1,785 7 มี.ค. 59 1. โดยให้ได้รับเงินเดือนในตําแหน่ง
สาขาวิชาพืชศาสตร์ ปฏิบัติงาน ลงวันที่ 28 มกราคม 2559 ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน ที่ได้รับแต่งตั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี 2. เลขที่หนังสือรับรองผลการสอบ
ราชมงคลอีสาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ภาค ก 54-2-12441
วิทยาเขตสุรินทร์

2 นายถนอมพล  สังสัน ปวส. เจ้าพนักงานการเกษตร 5 กรมพัฒนาที่ดิน เจ้าพนักงานการเกษตร ทั่วไป ปฏิบัติงาน 1325 11,500 1,785 7 มี.ค. 59 1. โดยให้ได้รับเงินเดือนในตําแหน่ง
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ปฏิบัติงาน ลงวันที่ 28 มกราคม 2559 ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน ที่ได้รับแต่งตั้ง
วิทยาลัยเกษตรและ สถานีพัฒนาที่ดินสตูล 2. เลขที่หนังสือรับรองผลการสอบ
เทคโนโลยีพังงา สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ภาค ก 56-2-06770

3 นายวชิระ  แสงประทุม ปวส. เจ้าพนักงานการเกษตร 7 กรมพัฒนาที่ดิน เจ้าพนักงานการเกษตร ทั่วไป ปฏิบัติงาน 535 11,730 1,555 7 มี.ค. 59 1. โดยให้ได้รับเงินเดือนในตําแหน่ง
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ปฏิบัติงาน ลงวันที่ 28 มกราคม 2559 ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน ที่ได้รับแต่งตั้ง

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว 2. เงินเดือนที่ได้รับเป็นเงินเดือน
วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 แรกบรรจุรวมกับเงินเพิ่มจากปัจจัย

หันตรา ประสบการณ์ในการทํางาน 20 % 
3. เลขที่หนังสือรับรองผลการสอบ
ภาค ก 56-2-02839

4 นายคมกฤษ์  ไชยวัง ปวส. นายช่างสํารวจ 2 กรมพัฒนาที่ดิน นายช่างสํารวจ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 1001 12,190 1,095 7 มี.ค. 59 1. โดยให้ได้รับเงินเดือนในตําแหน่ง
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ปฏิบัติงาน ลงวันที่ 28 มกราคม 2559 กลุ่มสํารวจเพื่อทําแผนที่ ที่ได้รับแต่งตั้ง

โรงเรียนเชียงใหม่เทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 2. เงินเดือนที่ได้รับเป็นเงินเดือน
แรกบรรจุรวมกับเงินเพิ่มจากปัจจัย
ประสบการณ์ในการทํางาน 30 % 
และปัจจัยสายงานหลักที่ ก.พ. 
กําหนด 30 %
3. เลขที่หนังสือรับรองผลการสอบ
ภาค ก 52-2-09313

เงินเดือน
ลําดับ
ที่

ประกาศผลการสอบของ ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง
ประเภท

ระดับ เลขที่

บัญชีรายละเอียดการบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ตําแหน่งประเภททั่วไป/ประเภทวิชาการ  แนบท้ายคําสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่  244/2559  ลงวันที่   14    มีนาคม  พ.ศ. 2559

ลําดับ
ที่

ชื่อ / นามสกุล (วัน เดือน 
  ปีเกิด เลขประจําตัว

ประชาชน)
วุฒิ/สาขา/สถานศึกษา

สอบแข่งขันได้ ตําแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ เงินเพิ่ม
การครอง

ชีพ
ตั้งแต่วันที่ หมายเหตุ

ตําแหน่ง



2

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

5 นางสาวปิยวรรณ  เขิมขันธ์ วท.บ. นักวิชาการเกษตร 55 กรมพัฒนาที่ดิน นักวิชาการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 812 15,900 - 7 มี.ค. 59 1. โดยให้ได้รับเงินเดือนในตําแหน่ง
(เกษตรศาสตร์) ปฏิบัติการ ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน ที่ได้รับแต่งตั้ง

สาขาวิชาปฐพีวิทยา สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ 2. เงินเดือนที่ได้รับเป็นเงินเดือน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 แรกบรรจุรวมกับเงินเพิ่มจากปัจจัย

ประสบการณ์ในการทํางาน 30 % 
และปัจจัยสายงานหลักที่ ก.พ. 
กําหนด 30 %
3. เลขที่หนังสือรับรองผลการสอบ
ภาค ก 51-11831


