


คส.1.2

ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

ประเภท
ระดับ เลขที่ เงินเดือน

1 นางสาวกรกช  จันทร ประกาศนียบัตรวิชาอุตุนิยมวิทยา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา ทั่วไป ปฏิบัติงาน 181 X,XXX 15 ก.พ. 64 - ให้ได้รับเงินเดือนในตําแหน่งที่ได้รับ

กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี แต่งตั้ง โดยอาศัยเบิกจากตําแหน่ง

กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ เลขที่ 181 ขั้น XX,XXX บาท

- ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุ X,XXX

บาท และได้รับเงินเดือนตาม

ปัจจัยที่ 4 การบรรจุเข้ารับราชการ

ในตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับ

ปฏิบัติงาน ในสายงานที่ ก.พ.

กําหนด 40% จํานวน XXX บาท 

รวมเป็นเงิน X,XXX บาท

- ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวง

การคลังจํานวน X,XXX บาท

บัญชีรายละเอียดการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก   แนบท้ายคําสั่งกรมอุตุนิยมวิทยา  ที่    62 / 2564   ลงวันที่   15   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล วุฒิ/สาขา/สถานศึกษา

ตําแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ

ตั้งแต่วันที่ หมายเหตุ



คส.1.2

ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

ประเภท
ระดับ เลขที่ เงินเดือน

2 นางสาวจารุภา  แก่นจักร์ ประกาศนียบัตรวิชาอุตุนิยมวิทยา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา ทั่วไป ปฏิบัติงาน 198 X,XXX 15 ก.พ. 64 - ให้ได้รับเงินเดือนในตําแหน่งที่ได้รับ

กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี แต่งตั้ง โดยอาศัยเบิกจากตําแหน่ง

กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ เลขที่ 198 ขั้น XX,XXX บาท

- ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุ X,XXX

บาท และได้รับเงินเดือนตาม

ปัจจัยที่ 4 การบรรจุเข้ารับราชการ

ในตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับ

ปฏิบัติงาน ในสายงานที่ ก.พ.

กําหนด 40% จํานวน XXX บาท 

รวมเป็นเงิน X,XXX บาท

- ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวง

การคลังจํานวน X,XXX บาท

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล วุฒิ/สาขา/สถานศึกษา

ตําแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ

ตั้งแต่วันที่ หมายเหตุ
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คส.1.2

ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

ประเภท
ระดับ เลขที่ เงินเดือน

3 นายณัชพล  พรมต๊ะ ประกาศนียบัตรวิชาอุตุนิยมวิทยา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา ทั่วไป ปฏิบัติงาน 204 X,XXX 15 ก.พ. 64 - ให้ได้รับเงินเดือนในตําแหน่งที่ได้รับ

กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี แต่งตั้ง โดยอาศัยเบิกจากตําแหน่ง

กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ เลขที่ 204 ขั้น XX,XXX บาท

- ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุ X,XXX

บาท และได้รับเงินเดือนตาม

ปัจจัยที่ 4 การบรรจุเข้ารับราชการ

ในตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับ

ปฏิบัติงาน ในสายงานที่ ก.พ.

กําหนด 40% จํานวน XXX บาท 

รวมเป็นเงิน X,XXX บาท

- ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวง

การคลังจํานวน X,XXX บาท

ชื่อ - สกุล วุฒิ/สาขา/สถานศึกษา

ตําแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ

ตั้งแต่วันที่ หมายเหตุลําดับที่
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คส.1.2

ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

ประเภท
ระดับ เลขที่ เงินเดือน

4 นายชนาภัทร  เจนสัญญายุทธ ประกาศนียบัตรวิชาอุตุนิยมวิทยา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา ทั่วไป ปฏิบัติงาน 205 X,XXX 15 ก.พ. 64 - ให้ได้รับเงินเดือนในตําแหน่งที่ได้รับ

กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี แต่งตั้ง โดยอาศัยเบิกจากตําแหน่ง

กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ เลขที่ 205 ขั้น XX,XXX บาท

- ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุ X,XXX

บาท และได้รับเงินเดือนตาม

ปัจจัยที่ 4 การบรรจุเข้ารับราชการ

ในตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับ

ปฏิบัติงาน ในสายงานที่ ก.พ.

กําหนด 40% จํานวน XXX บาท 

รวมเป็นเงิน X,XXX บาท

- ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวง

การคลังจํานวน X,XXX บาท

ตั้งแต่วันที่ หมายเหตุลําดับที่ ชื่อ - สกุล วุฒิ/สาขา/สถานศึกษา

ตําแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
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คส.1.2

ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

ประเภท
ระดับ เลขที่ เงินเดือน

5 นางสาวอคิราภ์  ศรีธนนชัย ประกาศนียบัตรวิชาอุตุนิยมวิทยา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา ทั่วไป ปฏิบัติงาน 261 X,XXX 15 ก.พ. 64 - ให้ได้รับเงินเดือนในตําแหน่งที่ได้รับ

กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทัยธานี แต่งตั้ง โดยอาศัยเบิกจากตําแหน่ง

กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ เลขที่ 261 ขั้น XX,XXX บาท

- ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุ X,XXX

บาท และได้รับเงินเดอืนตาม

ปัจจัยที่ 4 การบรรจุเข้ารับราชการ

ในตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับ

ปฏิบัติงาน ในสายงานที่ ก.พ.

กําหนด 40% จํานวน XXX บาท 

รวมเป็นเงิน X,XXX บาท

- ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวง

การคลังจํานวน X,XXX บาท

 - 5 -

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล วุฒิ/สาขา/สถานศึกษา

ตําแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ

ตั้งแต่วันที่ หมายเหตุ



คส.1.2

ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

ประเภท
ระดับ เลขที่ เงินเดือน

6 นายนพสิทธิ์  ศรีพล ประกาศนียบัตรวิชาอุตุนิยมวิทยา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา ทั่วไป ปฏิบัติงาน 272 X,XXX 15 ก.พ. 64 - ให้ได้รับเงินเดือนในตําแหน่งที่ได้รับ

กรมอุตุนิยมวิทยา กลุ่มบริการสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา แต่งตั้ง โดยอาศัยเบิกจากตําแหน่ง

กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา เลขที่ 272 ขั้น XX,XXX บาท

- ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุ X,XXX

บาท และได้รบัเงินเดือนตาม

ปัจจัยที่ 4 การบรรจุเข้ารับราชการ

ในตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับ

ปฏิบัติงาน ในสายงานที่ ก.พ.

กําหนด 40% จํานวน XXX บาท 

รวมเป็นเงิน X,XXX บาท

- ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวง

การคลังจํานวน X,XXX บาท
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ลําดับที่ ชื่อ - สกุล วุฒิ/สาขา/สถานศึกษา

ตําแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ

ตั้งแต่วันที่ หมายเหตุ



คส.1.2

ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

ประเภท
ระดับ เลขที่ เงินเดือน

7 นายคณาธิป  สารดิษฐ์ ประกาศนียบัตรวิชาอุตุนิยมวิทยา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา ทั่วไป ปฏิบัติงาน 285 X,XXX 15 ก.พ. 64 - ให้ได้รับเงินเดือนในตําแหน่งที่ได้รับ

กรมอุตุนิยมวิทยา ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล แต่งตั้ง โดยอาศัยเบิกจากตําแหน่ง

กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา เลขที่ 285 ขั้น XX,XXX บาท

- ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุ X,XXX

บาท และได้รับเงินเดือนตาม

ปัจจัยที่ 2 ความรู้ความสามารถด้าน

ภาษาต่างประเทศ 10% จํานวน XXX

บาท 

ปัจจัยที่ 4 การบรรจุเข้ารับราชการ

ในตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับ

ปฏิบัติงาน ในสายงานที่ ก.พ.

กําหนด 40% จํานวน XXX บาท 

รวมเป็นเงิน X,XXX บาท

- ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวง

การคลังจํานวน X,XXX บาท
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ลําดับที่ ชื่อ - สกุล วุฒิ/สาขา/สถานศึกษา

ตําแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ

ตั้งแตว่ันที่ หมายเหตุ



คส.1.2

ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

ประเภท
ระดับ เลขที่ เงินเดือน

8 นางสาววนัชพร  รุ่งแจ้ง ประกาศนียบัตรวิชาอุตุนิยมวิทยา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา ทั่วไป ปฏิบัติงาน 334 X,XXX 15 ก.พ. 64 - ให้ได้รับเงินเดือนในตําแหน่งที่ได้รับ

กรมอุตุนิยมวิทยา ส่วนประมวลผลข้อมูลและสถิติแผ่นดินไหว แต่งตั้ง โดยอาศัยเบิกจากตําแหน่ง

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว เลขที่ 334 ขั้น XX,XXX บาท

- ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุ X,XXX

บาท และได้รับเงินเดอืนตาม

ปัจจัยที่ 4 การบรรจุเข้ารับราชการ

ในตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับ

ปฏิบัติงาน ในสายงานที่ ก.พ.

กําหนด 40% จํานวน XXX บาท 

รวมเป็นเงิน X,XXX บาท

- ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวง

การคลังจํานวน X,XXX บาท
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ลําดับที่ ชื่อ - สกุล วุฒิ/สาขา/สถานศึกษา

ตําแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ

ตั้งแต่วันที่ หมายเหตุ



คส.1.2

ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

ประเภท
ระดับ เลขที่ เงินเดือน

9 นางสาววิมลพรรณ  ประกาศนียบัตรวิชาอุตุนิยมวิทยา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา ทั่วไป ปฏิบัติงาน 559 X,XXX 15 ก.พ. 64 - ให้ได้รับเงินเดือนในตําแหน่งที่ได้รับ

               ชัยประสานสินธุ์ กรมอุตุนิยมวิทยา ส่วนติดตามสภาวะอากาศ แต่งตั้ง โดยอาศัยเบิกจากตําแหน่ง

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เลขที่ 559 ขั้น XX,XXX บาท

- ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุ X,XXX

บาท และไดร้ับเงินเดือนตาม

ปัจจัยที่ 4 การบรรจุเข้ารับราชการ

ในตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับ

ปฏิบัติงาน ในสายงานที่ ก.พ.

กําหนด 40% จํานวน XXX บาท 

รวมเป็นเงิน X,XXX บาท

- ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวง

การคลังจํานวน X,XXX บาท
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ลําดับที่ ชื่อ - สกุล วุฒิ/สาขา/สถานศึกษา

ตําแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ

ตั้งแต่วันที่ หมายเหตุ



คส.1.2

ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

ประเภท
ระดับ เลขที่ เงินเดือน

10 นางสาวชลวรรณ  ภวันตุ ประกาศนียบัตรวิชาอุตุนิยมวิทยา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา ทั่วไป ปฏิบัติงาน 570 X,XXX 15 ก.พ. 64 - ให้ได้รับเงินเดือนในตําแหน่งที่ได้รับ

กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย แต่งตั้ง โดยอาศัยเบิกจากตําแหน่ง

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เลขที่ 570 ขั้น XX,XXX บาท

- ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุ X,XXX

บาท และไดร้ับเงินเดือนตาม

ปัจจัยที่ 4 การบรรจุเข้ารับราชการ

ในตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับ

ปฏิบัติงาน ในสายงานที่ ก.พ.

กําหนด 40% จํานวน XXX บาท 

รวมเป็นเงิน X,XXX บาท

- ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวง

การคลังจํานวน X,XXX บาท
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ลําดับที่ ชื่อ - สกุล วุฒิ/สาขา/สถานศึกษา

ตําแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ

ตั้งแต่วันที่ หมายเหตุ



คส.1.2

ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

ประเภท
ระดับ เลขที่ เงินเดือน

11 นางสาวกัลยรัตน์  อินทร์แป้น ประกาศนียบัตรวิชาอุตุนิยมวิทยา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา ทั่วไป ปฏิบัติงาน 671 X,XXX 15 ก.พ. 64 - ให้ได้รับเงินเดือนในตําแหน่งที่ได้รับ

กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา แต่งตั้ง โดยอาศัยเบิกจากตําแหน่ง

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เลขที่ 671 ขั้น XX,XXX บาท

- ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุ X,XXX

บาท และได้รับเงินเดือนตาม

ปัจจัยที่ 4 การบรรจุเข้ารับราชการ

ในตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับ

ปฏิบัติงาน ในสายงานที่ ก.พ.

กําหนด 40% จํานวน XXX บาท 

รวมเป็นเงิน X,XXX บาท

- ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวง

การคลังจํานวน X,XXX บาท

 - 11 -

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล วุฒิ/สาขา/สถานศึกษา

ตําแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ

ตั้งแต่วันที่ หมายเหตุ



คส.1.2

ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

ประเภท
ระดับ เลขที่ เงินเดือน

12 นางสาวภรัณธิตา  รักพรม ประกาศนียบัตรวิชาอุตุนิยมวิทยา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา ทั่วไป ปฏิบัติงาน 693 X,XXX 15 ก.พ. 64 - ให้ได้รับเงินเดือนในตําแหน่งที่ได้รับ

กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ แต่งตั้ง โดยอาศัยเบิกจากตําแหน่ง

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เลขที่ 693 ขั้น XX,XXX บาท

- ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุ X,XXX

บาท และได้รับเงินเดือนตาม

ปัจจัยที่ 4 การบรรจุเข้ารับราชการ

ในตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับ

ปฏิบัติงาน ในสายงานที่ ก.พ.

กําหนด 40% จํานวน XXX บาท 

รวมเป็นเงิน X,XXX บาท

- ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวง

การคลังจํานวน X,XXX บาท
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ลําดับที่ ชื่อ - สกุล วุฒิ/สาขา/สถานศึกษา

ตําแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ

ตั้งแต่วันที่ หมายเหตุ



คส.1.2

ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

ประเภท
ระดับ เลขที่ เงินเดือน

13 นายวีระพล  นัยติ๊บ ประกาศนียบัตรวิชาอุตุนิยมวิทยา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา ทั่วไป ปฏิบัติงาน 749 X,XXX 15 ก.พ. 64 - ให้ได้รับเงินเดือนในตําแหน่งที่ได้รับ

กรมอุตุนิยมวิทยา ส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ แต่งตั้ง โดยอาศัยเบิกจากตําแหน่ง

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก เลขที่ 749 ขั้น XX,XXX บาท

- ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุ X,XXX

บาท และได้รับเงินเดือนตาม

ปัจจัยที่ 4 การบรรจุเข้ารับราชการ

ในตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับ

ปฏิบัติงาน ในสายงานที่ ก.พ.

กําหนด 40% จํานวน XXX บาท 

รวมเป็นเงิน X,XXX บาท

- ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวง

การคลังจํานวน X,XXX บาท
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ลําดับที่ ชื่อ - สกุล วุฒิ/สาขา/สถานศึกษา

ตําแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ

ตั้งแต่วันที่ หมายเหตุ



คส.1.2

ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

ประเภท
ระดับ เลขที่ เงินเดือน

14 นางสาวหทัยวรรณ ยอดสุวรรณ์ ประกาศนียบัตรวิชาอุตุนิยมวิทยา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา ทั่วไป ปฏิบัติงาน 758 X,XXX 15 ก.พ. 64 - ให้ได้รับเงินเดือนในตําแหน่งที่ได้รับ

กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต แต่งตั้ง โดยอาศัยเบิกจากตําแหน่ง

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก เลขที่ 758 ขั้น XX,XXX บาท

- ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุ X,XXX

บาท และได้รับเงินเดือนตาม

ปัจจัยที่ 4 การบรรจุเข้ารับราชการ

ในตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับ

ปฏิบัติงาน ในสายงานที่ ก.พ.

กําหนด 40% จํานวน XXX บาท 

รวมเป็นเงิน X,XXX บาท

- ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวง

การคลังจํานวน X,XXX บาท
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ลําดับที่ ชื่อ - สกุล วุฒิ/สาขา/สถานศึกษา

ตําแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ

ตั้งแต่วันที่ หมายเหตุ



คส.1.2

ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

ประเภท
ระดับ เลขที่ เงินเดือน

15 นางสาวนุรกัสมา  มะลี ประกาศนียบัตรวิชาอุตุนิยมวิทยา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา ทั่วไป ปฏิบัติงาน 791 X,XXX 15 ก.พ. 64 - ให้ได้รับเงินเดือนในตําแหน่งที่ได้รับ

กรมอุตุนิยมวิทยา ส่วนอากาศการบินตรัง แต่งตั้ง โดยอาศัยเบิกจากตําแหน่ง

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก เลขที่ 791 ขั้น XX,XXX บาท

- ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุ X,XXX

บาท และได้รับเงินเดือนตาม

ปัจจัยที่ 4 การบรรจุเข้ารับราชการ

ในตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับ

ปฏิบัติงาน ในสายงานที่ ก.พ.

กําหนด 40% จํานวน XXX บาท 

รวมเป็นเงิน X,XXX บาท

- ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวง

การคลังจํานวน X,XXX บาท
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ลําดับที่ ชื่อ - สกุล วุฒิ/สาขา/สถานศึกษา

ตําแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ

ตั้งแต่วันที่ หมายเหตุ



คส.1.2

ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

ประเภท
ระดับ เลขที่ เงินเดือน

16 นางสาวชนชญาน์  บุญมณี ประกาศนียบัตรวิชาอุตุนิยมวิทยา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา ทั่วไป ปฏิบัติงาน 816 X,XXX 15 ก.พ. 64 - ให้ได้รับเงินเดือนในตําแหน่งที่ได้รับ

กรมอุตุนิยมวิทยา ส่วนติดตามสภาวะอากาศ แต่งตั้ง โดยอาศัยเบิกจากตําแหน่ง

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เลขที่ 816 ขั้น XX,XXX บาท

- ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุ X,XXX

บาท และได้รับเงินเดือนตาม

ปัจจัยที่ 4 การบรรจุเข้ารับราชการ

ในตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับ

ปฏิบัติงาน ในสายงานที่ ก.พ.

กําหนด 40% จํานวน XXX บาท 

รวมเป็นเงิน X,XXX บาท

- ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวง

การคลังจํานวน X,XXX บาท
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ลําดับที่ ชื่อ - สกุล วุฒิ/สาขา/สถานศึกษา

ตําแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ

ตั้งแต่วันที่ หมายเหตุ



คส.1.2

ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

ประเภท
ระดับ เลขที่ เงินเดือน

17 นายนิติธร  เวชสิทธิ์ ประกาศนียบัตรวิชาอุตุนิยมวิทยา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา ทั่วไป ปฏิบัติงาน 817 X,XXX 15 ก.พ. 64 - ให้ได้รับเงินเดือนในตําแหน่งที่ได้รับ

กรมอุตุนิยมวิทยา ส่วนติดตามสภาวะอากาศ แต่งตั้ง โดยอาศัยเบิกจากตําแหน่ง

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เลขที่ 817 ขั้น XX,XXX บาท

- ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุ X,XXX

บาท และได้รบัเงินเดือนตาม

ปัจจัยที่ 4 การบรรจุเข้ารับราชการ

ในตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับ

ปฏิบัติงาน ในสายงานที่ ก.พ.

กําหนด 40% จํานวน XXX บาท 

รวมเป็นเงิน X,XXX บาท

- ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวง

การคลังจํานวน X,XXX บาท
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ลําดับที่ ชื่อ - สกุล วุฒิ/สาขา/สถานศึกษา

ตําแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ

ตั้งแต่วันที่ หมายเหตุ



คส.1.2

ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

ประเภท
ระดับ เลขที่ เงินเดือน

18 นางสาวยุสรอ  อูมา ประกาศนียบัตรวิชาอุตุนิยมวิทยา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา ทั่วไป ปฏิบัติงาน 818 X,XXX 15 ก.พ. 64 - ให้ได้รับเงินเดือนในตําแหน่งที่ได้รับ

กรมอุตุนิยมวิทยา ส่วนติดตามสภาวะอากาศ แต่งตั้ง โดยอาศัยเบิกจากตําแหน่ง

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เลขที่ 818 ขั้น XX,XXX บาท

- ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุ X,XXX

บาท และได้รับเงินเดือนตาม

ปัจจัยที่ 4 การบรรจุเข้ารับราชการ

ในตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับ

ปฏิบัติงาน ในสายงานที่ ก.พ.

กําหนด 40% จํานวน XXX บาท 

รวมเป็นเงิน X,XXX บาท

- ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวง

การคลังจํานวน X,XXX บาท
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ลําดับที่ ชื่อ - สกุล วุฒิ/สาขา/สถานศึกษา

ตําแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ

ตั้งแต่วันที่ หมายเหตุ



คส.1.2

ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

ประเภท
ระดับ เลขที่ เงินเดือน

19 นายปฏิพัทธ์  นาคกนก ประกาศนียบัตรวิชาอุตุนิยมวิทยา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา ทั่วไป ปฏิบัติงาน 838 X,XXX 15 ก.พ. 64 - ให้ได้รับเงินเดือนในตําแหน่งที่ได้รับ

กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์ แต่งตั้ง โดยอาศัยเบิกจากตําแหน่ง

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เลขที่ 838 ขั้น XX,XXX บาท

- ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุ X,XXX

บาท และได้รับเงินเดือนตาม

ปัจจัยที่ 4 การบรรจุเข้ารับราชการ

ในตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับ

ปฏิบัติงาน ในสายงานที่ ก.พ.

กําหนด 40% จํานวน XXX บาท 

รวมเป็นเงิน X,XXX บาท

- ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวง

การคลังจํานวน X,XXX บาท
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ลําดับที่ ชื่อ - สกุล วุฒิ/สาขา/สถานศึกษา

ตําแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ

ตั้งแต่วันที่ หมายเหตุ



คส.1.2

ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

ประเภท
ระดับ เลขที่ เงินเดือน

20 นางสาวอภิสรา  ไชยทอง ประกาศนียบัตรวิชาอุตุนิยมวิทยา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา ทั่วไป ปฏิบัติงาน 853 X,XXX 15 ก.พ. 64 - ให้ได้รับเงินเดือนในตําแหน่งที่ได้รับ

กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาสุราษฎร์ธานี แต่งตั้ง โดยอาศัยเบิกจากตําแหน่ง

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เลขที่ 853 ขั้น XX,XXX บาท

- ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุ X,XXX

บาท และได้รับเงินเดือนตาม

ปัจจัยที่ 4 การบรรจุเข้ารับราชการ

ในตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับ

ปฏิบัติงาน ในสายงานที่ ก.พ.

กําหนด 40% จํานวน XXX บาท 

รวมเป็นเงิน X,XXX บาท

- ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวง

การคลังจํานวน X,XXX บาท

 - 20 -

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล วุฒิ/สาขา/สถานศึกษา

ตําแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ

ตั้งแต่วันที่ หมายเหตุ



คส.1.2

ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

ประเภท
ระดับ เลขที่ เงินเดือน

21 นายเทอดธรรม  ที่ดี ประกาศนียบัตรวิชาอุตุนิยมวิทยา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา ทั่วไป ปฏิบัติงาน 880 X,XXX 15 ก.พ. 64 - ให้ได้รับเงินเดือนในตําแหน่งที่ได้รับ

กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง แต่งตั้ง โดยอาศัยเบิกจากตําแหน่ง

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เลขที่ 880 ขั้น XX,XXX บาท

- ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุ X,XXX

บาท และได้รับเงินเดือนตาม

ปัจจัยที่ 4 การบรรจุเข้ารับราชการ

ในตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับ

ปฏิบัติงาน ในสายงานที่ ก.พ.

กําหนด 40% จํานวน XXX บาท 

รวมเป็นเงิน X,XXX บาท

- ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวง

การคลังจํานวน X,XXX บาท

 - 21 -

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล วุฒิ/สาขา/สถานศึกษา

ตําแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ

ตั้งแต่วันที่ หมายเหตุ



คส.1.2

ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

ประเภท
ระดับ เลขที่ เงินเดือน

22 นางสาวกนกอร  วงษารัตน์ ประกาศนียบัตรวิชาอุตุนิยมวิทยา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา ทั่วไป ปฏิบัติงาน 893 X,XXX 15 ก.พ. 64 - ให้ได้รับเงินเดือนในตําแหน่งที่ได้รับ

กรมอุตุนิยมวิทยา ส่วนตรวจอากาศการบิน แต่งตั้ง โดยอาศัยเบิกจากตําแหน่ง

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เลขที่ 893 ขั้น XX,XXX บาท

- ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุ X,XXX

บาท และได้รับเงินเดือนตาม

ปัจจัยที่ 4 การบรรจุเข้ารับราชการ

ในตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับ

ปฏิบัติงาน ในสายงานที่ ก.พ.

กําหนด 40% จํานวน XXX บาท 

รวมเป็นเงิน X,XXX บาท

- ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวง

การคลังจํานวน X,XXX บาท
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ลําดับที่ ชื่อ - สกุล วุฒิ/สาขา/สถานศึกษา

ตําแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ

ตั้งแต่วันที่ หมายเหตุ



คส.1.2

ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

ประเภท
ระดับ เลขที่ เงินเดือน

23 นายณัฐนันท์  รักษายศ ประกาศนียบัตรวิชาอุตุนิยมวิทยา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา ทั่วไป ปฏิบัติงาน 894 X,XXX 15 ก.พ. 64 - ให้ได้รับเงินเดือนในตําแหน่งที่ได้รับ

กรมอุตุนิยมวิทยา ส่วนตรวจอากาศการบิน แต่งตั้ง โดยอาศัยเบิกจากตําแหน่ง

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เลขที่ 894 ขั้น XX,XXX บาท

- ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุ X,XXX

บาท และได้รับเงินเดือนตาม

ปัจจัยที่ 4 การบรรจุเข้ารับราชการ

ในตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับ

ปฏิบัติงาน ในสายงานที่ ก.พ.

กําหนด 40% จํานวน XXX บาท 

รวมเป็นเงิน X,XXX บาท

- ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวง

การคลังจํานวน X,XXX บาท
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ลําดับที่ ชื่อ - สกุล วุฒิ/สาขา/สถานศึกษา

ตําแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ

ตั้งแต่วันที่ หมายเหตุ



คส.1.2

ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

ประเภท
ระดับ เลขที่ เงินเดือน

24 นางสาวศิริวรรณ  แพนแก้ว ประกาศนียบัตรวิชาอุตุนิยมวิทยา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา ทั่วไป ปฏิบัติงาน 954 X,XXX 15 ก.พ. 64 - ให้ได้รับเงินเดือนในตําแหน่งที่ได้รับ

กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน แต่งตั้ง โดยอาศัยเบิกจากตําแหน่ง

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เลขที่ 954 ขั้น XX,XXX บาท

- ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุ X,XXX

บาท และไดร้ับเงินเดือนตาม

ปัจจัยที่ 4 การบรรจุเข้ารับราชการ

ในตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับ

ปฏิบัติงาน ในสายงานที่ ก.พ.

กําหนด 40% จํานวน XXX บาท 

รวมเป็นเงิน X,XXX บาท

- ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวง

การคลังจํานวน X,XXX บาท
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ลําดับที่ ชื่อ - สกุล วุฒิ/สาขา/สถานศึกษา

ตําแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ

ตั้งแต่วันที่ หมายเหตุ



คส.1.2

ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

ประเภท
ระดับ เลขที่ เงินเดือน

25 นายเจตนิพัทธ์  ทะระ ประกาศนียบัตรวิชาอุตุนิยมวิทยา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา ทั่วไป ปฏิบัติงาน 955 X,XXX 15 ก.พ. 64 - ให้ได้รับเงินเดือนในตําแหน่งที่ได้รับ

กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน แต่งตั้ง โดยอาศัยเบิกจากตําแหน่ง

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เลขที่ 955 ขั้น XX,XXX บาท

- ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุ X,XXX

บาท และได้รบัเงินเดือนตาม

ปัจจัยที่ 4 การบรรจุเข้ารับราชการ

ในตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับ

ปฏิบัติงาน ในสายงานที่ ก.พ.

กําหนด 40% จํานวน XXX บาท 

รวมเป็นเงิน X,XXX บาท

- ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวง

การคลังจํานวน X,XXX บาท
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ลําดับที่ ชื่อ - สกุล วุฒิ/สาขา/สถานศึกษา

ตําแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ

ตั้งแต่วันที่ หมายเหตุ



คส.1.2

ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

ประเภท
ระดับ เลขที่ เงินเดือน

26 นางสาวจิดาภา  พรหมเทพ ประกาศนียบัตรวิชาอุตุนิยมวิทยา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา ทั่วไป ปฏิบัติงาน 1000 X,XXX 15 ก.พ. 64 - ให้ได้รับเงินเดือนในตําแหน่งที่ได้รับ

กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก แต่งตั้ง โดยอาศัยเบิกจากตําแหน่ง

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เลขที่ 1000 ขั้น XX,XXX บาท

- ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุ X,XXX

บาท และได้รับเงินเดือนตาม

ปัจจัยที่ 4 การบรรจุเข้ารับราชการ

ในตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับ

ปฏิบัติงาน ในสายงานที่ ก.พ.

กําหนด 40% จํานวน XXX บาท 

รวมเป็นเงิน X,XXX บาท

- ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวง

การคลังจํานวน X,XXX บาท
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ลําดับที่ ชื่อ - สกุล วุฒิ/สาขา/สถานศึกษา

ตําแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ

ตั้งแต่วันที่ หมายเหตุ



คส.1.2

ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

ประเภท
ระดับ เลขที่ เงินเดือน

27 นางสาวสิริษา  นาคแทน ประกาศนียบัตรวิชาอุตุนิยมวิทยา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา ทั่วไป ปฏิบัติงาน 1002 X,XXX 15 ก.พ. 64 - ให้ได้รับเงินเดือนในตําแหน่งที่ได้รับ

กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก แต่งตั้ง โดยอาศัยเบิกจากตําแหน่ง

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เลขที่ 1002 ขั้น XX,XXX บาท

- ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุ X,XXX

บาท และได้รับเงินเดือนตาม

ปัจจัยที่ 4 การบรรจุเข้ารับราชการ

ในตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับ

ปฏิบัติงาน ในสายงานที่ ก.พ.

กําหนด 40% จํานวน XXX บาท 

รวมเป็นเงิน X,XXX บาท

- ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวง

การคลังจํานวน X,XXX บาท

 - 27 -

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล วุฒิ/สาขา/สถานศึกษา

ตําแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ

ตั้งแต่วันที่ หมายเหตุ



คส.1.2

ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

ประเภท
ระดับ เลขที่ เงินเดือน

28 นางสาวพัทธรินทร์  ดวงสะเก็ด ประกาศนียบัตรวิชาอุตุนิยมวิทยา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา ทั่วไป ปฏิบัติงาน 1005 X,XXX 15 ก.พ. 64 - ให้ได้รับเงินเดือนในตําแหน่งที่ได้รับ

กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก แต่งตั้ง โดยอาศัยเบิกจากตําแหน่ง

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เลขที่ 1005 ขั้น XX,XXX บาท

- ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุ X,XXX

บาท และได้รับเงินเดือนตาม

ปัจจัยที่ 4 การบรรจุเข้ารับราชการ

ในตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับ

ปฏิบัติงาน ในสายงานที่ ก.พ.

กําหนด 40% จํานวน XXX บาท 

รวมเป็นเงิน X,XXX บาท

- ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวง

การคลังจํานวน X,XXX บาท
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ลําดับที่ ชื่อ - สกุล วุฒิ/สาขา/สถานศึกษา

ตําแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ

ตั้งแต่วันที่ หมายเหตุ



คส.1.2

ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

ประเภท
ระดับ เลขที่ เงินเดือน

29 นายศิวกร  ลาวิณห์ ประกาศนียบัตรวิชาอุตุนิยมวิทยา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา ทั่วไป ปฏิบัติงาน 1069 X,XXX 15 ก.พ. 64 - ให้ได้รับเงินเดือนในตําแหน่งที่ได้รับ

กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก แต่งตั้ง โดยอาศัยเบิกจากตําแหน่ง

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เลขที่ 1069 ขั้น XX,XXX บาท

- ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุ X,XXX

บาท และได้รับเงินเดือนตาม

ปัจจัยที่ 4 การบรรจุเข้ารับราชการ

ในตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับ

ปฏิบัติงาน ในสายงานที่ ก.พ.

กําหนด 40% จํานวน XXX บาท 

รวมเป็นเงิน X,XXX บาท

- ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวง

การคลังจํานวน X,XXX บาท
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ลําดับที่ ชื่อ - สกุล วุฒิ/สาขา/สถานศึกษา

ตําแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ

ตั้งแต่วันที่ หมายเหตุ



คส.1.2

ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

ประเภท
ระดับ เลขที่ เงินเดือน

30 นายรอมฎอน  บือราเฮ็ง ประกาศนียบัตรวิชาอุตุนิยมวิทยา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา ทั่วไป ปฏิบัติงาน 1008 X,XXX 15 ก.พ. 64 - ให้ได้รับเงินเดือนในตําแหน่งที่ได้รับ

กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์ แต่งตั้ง โดยอาศัยเบิกจากตําแหน่ง

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เลขที่ 1008 ขั้น XX,XXX บาท

- ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุ X,XXX

บาท และได้รับเงินเดือนตาม

ปัจจัยที่ 4 การบรรจุเข้ารับราชการ

ในตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับ

ปฏิบัติงาน ในสายงานที่ ก.พ.

กําหนด 40% จํานวน XXX บาท 

รวมเป็นเงิน X,XXX บาท

- ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวง

การคลังจํานวน X,XXX บาท
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ลําดับที่ ชื่อ - สกุล วุฒิ/สาขา/สถานศึกษา

ตําแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ

ตั้งแต่วันที่ หมายเหตุ



คส.1.2

ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

ประเภท
ระดับ เลขที่ เงินเดือน

31 นางสาวชมพูนุช  เกษารัตน์ ประกาศนียบัตรวิชาอุตุนิยมวิทยา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา ทั่วไป ปฏิบัติงาน 1011 X,XXX 15 ก.พ. 64 - ให้ได้รับเงินเดือนในตําแหน่งที่ได้รับ

กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์ แต่งตั้ง โดยอาศัยเบิกจากตําแหน่ง

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เลขที่ 1011 ขั้น XX,XXX บาท

- ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุ X,XXX

บาท และได้รับเงินเดือนตาม

ปัจจัยที่ 4 การบรรจุเข้ารับราชการ

ในตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับ

ปฏิบัติงาน ในสายงานที่ ก.พ.

กําหนด 40% จํานวน XXX บาท 

รวมเป็นเงิน X,XXX บาท

- ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวง

การคลังจํานวน X,XXX บาท
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ลําดับที่ ชื่อ - สกุล วุฒิ/สาขา/สถานศึกษา

ตําแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ

ตั้งแต่วันที่ หมายเหตุ



คส.1.2

ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

ประเภท
ระดับ เลขที่ เงินเดือน

32 นายปรมินทร์  สุขแสวง ประกาศนียบัตรวิชาอุตุนิยมวิทยา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา ทั่วไป ปฏิบัติงาน 1012 X,XXX 15 ก.พ. 64 - ให้ได้รับเงินเดือนในตําแหน่งที่ได้รับ

กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์ แต่งตั้ง โดยอาศัยเบิกจากตําแหน่ง

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เลขที่ 1012 ขั้น XX,XXX บาท

- ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุ X,XXX

บาท และได้รับเงินเดือนตาม

ปัจจัยที่ 4 การบรรจุเข้ารับราชการ

ในตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับ

ปฏิบัติงาน ในสายงานที่ ก.พ.

กําหนด 40% จํานวน XXX บาท 

รวมเป็นเงิน X,XXX บาท

- ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวง

การคลังจํานวน X,XXX บาท
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ลําดับที่ ชื่อ - สกุล วุฒิ/สาขา/สถานศึกษา

ตําแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ

ตั้งแต่วันที่ หมายเหตุ



คส.1.2

ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

ประเภท
ระดับ เลขที่ เงินเดือน

33 นางสาววชิระญาณ์  มณีโชต ประกาศนียบัตรวิชาอุตุนิยมวิทยา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา ทั่วไป ปฏิบัติงาน 1013 X,XXX 15 ก.พ. 64 - ให้ได้รับเงินเดือนในตําแหน่งที่ได้รับ

กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์ แต่งตั้ง โดยอาศัยเบิกจากตําแหน่ง

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เลขที่ 1013 ขั้น XX,XXX บาท

- ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุ X,XXX

บาท และได้รับเงินเดือนตาม

ปัจจัยที่ 4 การบรรจุเข้ารับราชการ

ในตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับ

ปฏิบัติงาน ในสายงานที่ ก.พ.

กําหนด 40% จํานวน XXX บาท 

รวมเป็นเงิน X,XXX บาท

- ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวง

การคลังจํานวน X,XXX บาท

 - 33 -

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล วุฒิ/สาขา/สถานศึกษา

ตําแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ

ตั้งแต่วันที่ หมายเหตุ



คส.1.2

ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

ประเภท
ระดับ เลขที่ เงินเดือน

34 นางสาววรรักษ์  วรรณราช ประกาศนียบัตรวิชาอุตุนิยมวิทยา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา ทั่วไป ปฏิบัติงาน 1027 X,XXX 15 ก.พ. 64 - ให้ได้รับเงินเดือนในตําแหน่งที่ได้รับ

กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่ แต่งตั้ง โดยอาศัยเบิกจากตําแหน่ง

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เลขที่ 1027 ขั้น XX,XXX บาท

- ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุ X,XXX

บาท และได้รับเงินเดือนตาม

ปัจจัยที่ 4 การบรรจุเข้ารับราชการ

ในตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับ

ปฏิบัติงาน ในสายงานที่ ก.พ.

กําหนด 40% จํานวน XXX บาท 

รวมเป็นเงิน X,XXX บาท

- ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวง

การคลังจํานวน X,XXX บาท
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ลําดับที่ ชื่อ - สกุล วุฒิ/สาขา/สถานศึกษา

ตําแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ

ตั้งแต่วันที่ หมายเหตุ



คส.1.2

ตําแหน่ง/สังกัด
ตําแหน่ง

ประเภท
ระดับ เลขที่ เงินเดือน

35 นางสาวศศินันท์พร จิรัชญาพงศ์ ประกาศนียบัตรวิชาอุตุนิยมวิทยา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา ทั่วไป ปฏิบัติงาน 1042 X,XXX 15 ก.พ. 64 - ให้ได้รับเงินเดือนในตําแหน่งที่ได้รับ

กรมอุตุนิยมวิทยา ส่วนตรวจอากาศการบิน แต่งตั้ง โดยอาศัยเบิกจากตําแหน่ง

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เลขที่ 1042 ขั้น XX,XXX บาท

- ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุ X,XXX

บาท และได้รับเงินเดือนตาม

ปัจจัยที่ 4 การบรรจุเข้ารับราชการ

ในตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับ

ปฏิบัติงาน ในสายงานที่ ก.พ.

กําหนด 40% จํานวน XXX บาท 

รวมเป็นเงิน X,XXX บาท

- ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวง

การคลังจํานวน X,XXX บาท
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ลําดับที่ ชื่อ - สกุล วุฒิ/สาขา/สถานศึกษา

ตําแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ

ตั้งแต่วันที่ หมายเหตุ


