
 

(สําเนา) 

คําส่ังกรมพัฒนาที่ดิน 
ที่ 244/2550 

เร่ือง  มอบหมายเจาหนาที่ปฏิบัติราชการในกลุมสารสนเทศเพื่อการพฒันาที่ดิน 

 

ตามคําส่ังกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 1323/2549  ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2549  ตั้งกลุมสารสนเทศ 
เพื่อการพัฒนาที่ดิน ขึ้น ในสํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 1 – 12  เปนการภายใน  นั้น  

เพื่อใหการปฏบิัติงานของกลุมสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทีด่ิน  สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 1 - 12   
เปนไปดวยความเรียบรอย  และบรรลุตามวัตถุประสงค  จึงมอบหมายใหเจาหนาที่ปฏิบตัิราชการในกลุมสารสนเทศ  
เพื่อการพัฒนาที่ดิน อีกหนาที่หนึ่ง  ดังตอไปน้ี 

  1.  กลุมสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทีด่ิน  สํานักงานพัฒนาที่ดนิ เขต 1  
1.1 นายสุรชัย  สุวรรณชาติ  ตําแหนงนักวิชาการเกษตร 7 ว  ตําแหนงเลขที่ 197   

กลุมวิชาการเพื่อการพัฒนาทีด่ิน  สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 1  ปฏิบัติหนาที่ในฐานะหัวหนากลุมสารสนเทศ 
เพื่อการพัฒนาที่ดิน 

1.2 นางสาวขวัญหทัย  ปนศรี  ตําแหนงนักวิทยาศาสตร 5  ตําแหนงเลขที่ 400   
กลุมวิเคราะหดิน  สํานักงานพฒันาที่ดิน เขต 1 

1.3 นางสาวนัทฐา  ทักษรัตนศรัณย  ตําแหนงนักสํารวจดิน 4  ตาํแหนงเลขที่ 527   
กลุมวางแผนการใชที่ดิน  สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 1 

1.4 นายหฏพงศ  ถาวรวงศ  ลูกจางประจํา ตําแหนงพนกังานพิมพดีด ชั้น 1   
ตําแหนงเลขที่ 266  สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 1 

1.5 นางสาวพนิดา  พลวรางกูร  พนักงานราชการ ตําแหนงเจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร  
ตําแหนงเลขที่ 135  ฝายบริหารทั่วไป  สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 1 

1.6 นางสาวทองพูน  งานรุงเรือง  พนักงานราชการ ตําแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  
ตําแหนงเลขที่ 213  สถานีพฒันาที่ดินชัยนาท  สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 1 

  2.  กลุมสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทีด่ิน  สํานักงานพัฒนาที่ดนิ เขต 2   
        2.1  นางสาวนงปวีณ  บุตรามรา  ตําแหนงนักวิชาการเกษตร 8 ว  ตําแหนงเลขที่ 643   
กลุมวิชาการเพื่อการพัฒนาทีด่ิน  สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 2  ปฏิบัติหนาที่ในฐานะหัวหนากลุมสารสนเทศ 
เพื่อการพัฒนาที่ดิน 
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1.2 นางสุวรรณภารัตน  มาลัย  ตําแหนงนายชางสํารวจ 6  ตําแหนงเลขที่ 531   
ฝายสํารวจเพื่อทําแผนที่  สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 2 

1.3 นางปวีรรตา  เริงธรรม  ลูกจางประจํา ตําแหนงพนักงานพิมพดีด ชั้น 1  ตําแหนงเลขที่ 325  
สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 2 

1.4 นางสาวทัศนา  ฐานุตตมวงศ  ลูกจางประจาํ ตําแหนงผูชวยชางเขียนแผนที่   
ตําแหนงเลขที่ 358  สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 2 

1.5 นางสาวนันทิตา  ดีใหญ  พนกังานราชการ ตําแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  
ตําแหนงเลขที่ 230  กลุมวางแผนการใชที่ดิน  สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 2 

1.6 นางสาวสิริพร  สงวนรัตน  พนักงานราชการ ตําแหนงเจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร  
ตําแหนงเลขที่ 258  สถานีพฒันาที่ดินระยอง  สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 2 

3.  กลุมสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทีด่ิน  สาํนักงานพัฒนาที่ดนิ เขต 3 
      3.1  นางสาวศิณีนาท  กานตารัมภ  ตําแหนงนักสํารวจดิน 4  ตําแหนงเลขที่ 930   

กลุมวางแผนการใชที่ดิน  สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 3  ปฏิบัติหนาที่ในฐานะหัวหนากลุมสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทีด่ิน 
3.2 นางสาวสุกัญญา  หันน้ําเที่ยง  ตําแหนงนักวิชาการเกษตร 4  ตําแหนงเลขที่ 1619   

กลุมวิชาการเพื่อการพัฒนาทีด่ิน  สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 3 
3.3 นางสาววิมลภทัร  ภูมิคา  ตําแหนงนักสํารวจดิน 4  ตําแหนงเลขที่ 620   

กลุมวางแผนการใชที่ดิน  สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 3 
3.4 นางสาวสุลาวรรณ  ผิวผอง  พนักงานราชการ ตําแหนงเจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร  

ตําแหนงเลขที่ 289  ฝายบริหารทั่วไป  สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 3  

   4.  กลุมสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทีด่ิน  สํานักงานพัฒนาที่ดนิ เขต 4 
        4.1  นายเกรียงไกร  อิ่มสมโภช  ตําแหนงนักสํารวจดิน 6 ว  ตําแหนงเลขที่ 691   
กลุมวางแผนการใชที่ดิน  สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 4  ปฏิบัติหนาที่ในฐานะหัวหนากลุมสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทีด่ิน  
        4.2  นางสาวสุวรรณภา  บุญจงรักษ  ตําแหนงนักวิชาการเกษตร 4  ตําแหนงเลขที่ 685   
กลุมวิชาการเพื่อการพัฒนาทีด่ิน สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 4 
        4.3  นางสาวปทมาพร  กานแกว  พนักงานราชการ ตําแหนงเจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร  
ตําแหนงเลขที่ 371  ฝายบริหารทั่วไป  สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 4 

4.4 นางสาวสุรีวรรณ  สุวรรณกูฏ  พนักงานราชการ ตําแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  
ตําแหนงเลขที่ 372  ฝายบริหารทั่วไป  สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 4 
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4.5 นางสาวละอองดาว  สาระพันธ  พนักงานราชการ ตําแหนงเจาหนาที่แผนที่ภาพถาย  
ตําแหนงเลขที่ 382  ฝายสํารวจเพื่อทําแผนที่  สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 4 
        4.6  นายสรุศักดิ์  ขุนตาแสง  พนักงานราชการ ตําแหนงเจาหนาที่ระบบงานคอมพวิเตอร  
ตําแหนงเลขที่ 438  สถานีพฒันาที่ดินศรีสะเกษ  สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 4      

5. กลุมสารสนเทศเพื่อการพฒันาทีด่ิน  สาํนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 5 
5.1  นายอนุวัชร  โพธินาม  ตําแหนงนักสํารวจดิน 8 ว  ตําแหนงเลขที่ 778   

กลุมวางแผนการใชที่ดิน  สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 5  ปฏิบัติหนาที่ในฐานะหัวหนากลุมสารสนเทศเพื่อการ 
พัฒนาที่ดิน 

  นายวีระ  โรพนัดุง  ตําแหนงนักวิชาการเกษตร 4  ตําแหนงเลขที่ 774   
กลุมวิชาการเพื่อการพัฒนาทีด่ิน  สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 5 

   นางสาวสุกัญญา  พรหมสาขา ณ สกลนคร  ตําแหนงนักวิชาการเกษตร 4   
ตําแหนงเลขที่ 775  กลุมวชิาการเพื่อการพฒันาที่ดิน  สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 5 

   นายธิเบต  คงนาวัง  ตําแหนงนักวิชาการเกษตร 4  ตําแหนงเลขที่ 857   
สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลําภู  สํานักงานพฒันาที่ดิน เขต 5 

   นางสาวสหัธยา  ล่ิวศรี  พนกังานราชการ ตําแหนงเจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร  
ตําแหนงเลขที่ 464  ฝายบริหารทั่วไป  สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 5 

6. กลุมสารสนเทศเพื่อการพฒันาทีด่ิน  สาํนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 
6.1  นางกาญจนา  ชื่นพิชยั  ตําแหนงนักสํารวจดิน 7 ว  ตําแหนงเลขที่ 875   

กลุมวางแผนการใชที่ดิน  สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6  ปฏิบัติหนาที่ในฐานะหัวหนากลุมสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทีด่ิน 
  นางพัทธกานต  เนียมอยู  ตาํแหนงนักวิชาการเกษตร 7 ว  ตําแหนงเลขที่ 868   

กลุมวิชาการเพื่อการพัฒนาทีด่ิน  สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 
  นายปยะพล  ระเบ็ง  ตําแหนงเจาพนักงานการเกษตร 6  ตําแหนงเลขที่ 919   

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม  สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 
  นางสาวจุไรพร  แกวทิพย  ตําแหนงนักวิชาการเกษตร 5  ตําแหนงเลขที่ 872   

กลุมวิชาการเพื่อการพัฒนาทีด่ิน  สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 
  นางสาวสุภาวดี  บุญธรรม  ตาํแหนงนักวิชาการเกษตร 4  ตําแหนงเลขที่ 892   

ศูนยปฏิบัติการโครงการหลวงภาคเหนือ  สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 
   นางสาวกัณฐกิา  พิลึก  พนักงานราชการ ตาํแหนงเจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร   

ตําแหนงเลขที่ 597  สถานีพฒันาที่ดินลําพูน  สํานักงานพฒันาที่ดิน เขต 6 
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   นายภัทราวุธ  กองสมุทร  พนักงานราชการ ตําแหนงเจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร  
ตําแหนงเลขที่ 600  สถานีพฒันาที่ดินลําปาง  สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 

   นายพีรพล  กองสมุทร  ลูกจางชั่วคราว ตําแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน   
ฝายบริหารทั่วไป  สํานักงานพฒันาที่ดิน เขต 6 

7. กลุมสารสนเทศเพื่อการพฒันาทีด่ิน  สาํนักงานพัฒนาที่ดนิ เขต 7 
7.1  นายนคร  สืบแสน  ตําแหนงนักวิชาการเกษตร 8 ว  ตําแหนงเลขที่ 964   

กลุมวิชาการเพื่อการพัฒนาทีด่ิน  สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 7  ปฏิบัติหนาที่ในฐานะหัวหนากลุมสารสนเทศ 
เพื่อการพัฒนาที่ดิน 

  นายดิเรก  คงแพ  ตําแหนงนักสํารวจดิน 5  ตําแหนงเลขที่ 973  กลุมวางแผนการใชที่ดิน  
สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 7 

  นายวรุตม  ปรางควัฒนากุล  พนักงานราชการ ตําแหนงเจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร  
ตําแหนงเลขที่ 614  ฝายบริหารทั่วไป  สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 7 

  นางสาวมลวิกา  ผูแสนทอง  พนักงานราชการ ตําแหนงเจาหนาที่แผนที่ภาพถาย   
ตําแหนงเลขที่ 623  ฝายสํารวจเพื่อทําแผนที่  สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 7 

 8.  กลุมสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ดนิ  สํานักงานพัฒนาทีด่ิน เขต 8 
8.1   นายพินจิ  หุตะวัฒนะ  ตาํแหนงนักวิชาการเกษตร 7 ว  ตําแหนงเลขที่ 1039   

กลุมวิชาการเพื่อการพัฒนาทีด่ิน  สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 8  ปฏิบัติหนาที่ในฐานะหัวหนากลุมสารสนเทศ 
เพื่อการพัฒนาที่ดิน 

8.2  นายทวีแสง  พลูพุฒ  ตําแหนงนักสํารวจดิน 5  ตําแหนงเลขที่ 1046   
กลุมวางแผนการใชที่ดิน  สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 8 

8.3  นางสาวนิรมล  เกษณา  ตําแหนงนักสํารวจดิน 3  ตําแหนงเลขที่ 1047   
กลุมวางแผนการใชที่ดิน  สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 8 

9. กลุมสารสนเทศเพื่อการพฒันาทีด่ิน  สาํนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 9 
9.1  นางสาวมาลัย  ผองแผว  ตําแหนงนักวิทยาศาสตร 6 ว  ตําแหนงเลขที่ 1133                 

กลุมวิเคราะหดิน  สํานักงานพฒันาที่ดิน เขต 9  ปฏบิัติหนาที่ในฐานะหัวหนากลุมสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ดิน 
 นางวิลาวัลย  คงมณี  ตําแหนงเจาหนาที่บันทึกขอมูล 5  ตําแหนงเลขที่ 1112   

ฝายบริหารทั่วไป  สํานักงานพฒันาที่ดิน เขต 9 
 นายดานิเอล  มูลอย  ตําแหนงนักวิชาการเกษตร 5  ตําแหนงเลขที่ 1511   

กลุมวิชาการเพื่อการพัฒนาทีด่ิน  สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 9 
   นางสาวกรกรฎ  ตะถา  พนักงานราชการ ตาํแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  

ตําแหนงเลขที่ 732  สถานีพฒันาที่ดินอุทัยธานี  สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 9 
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10. กลุมสารสนเทศเพื่อการพฒันาทีด่ิน  สาํนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 10 
10.1  นายอุกฤษฎ  ศิริปโชติ  ตําแหนงนักสํารวจดิน 5  ตําแหนงเลขที่ 1190   

กลุมวางแผนการใชที่ดิน  สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 10  ปฏิบัติหนาที่ในฐานะหัวหนากลุมสารสนเทศ 
เพื่อการพัฒนาที่ดิน 

   นางรุจิสา  บญุประสิทธิ์พร  ตําแหนงนักวิทยาศาสตร 6 ว  ตําแหนงเลขที่ 1203   
กลุมวิเคราะหดนิ  สํานักงานพฒันาที่ดิน เขต 10 

   นายดาวยศ  นิลนนท  ตําแหนงนักวิชาการเกษตร 4  ตําแหนงเลขที่ 980   
สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม  สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 10 

   นางสาวรัตนา  มปีระสพ  ลูกจางประจํา ตําแหนงพนักงานตรวจทานขอมลู   
ตําแหนงเลขที่ 1114  สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 10  

11. กลุมสารสนเทศเพื่อการพฒันาทีด่ิน  สาํนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 11 
11.1  นายพบชาย  สวัสดี  ตาํแหนงนักวิชาการเกษตร 8 ว  ตําแหนงเลขที่ 1259   

กลุมวิชาการเพื่อการพัฒนาทีด่ิน  สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 11  ปฏบิัติราชการในฐานะหัวหนากลุมสารสนเทศ 
เพื่อการพัฒนาที่ดิน 

   นายประดิษฐ  วรยศกุลไชย  ตําแหนงนายชางสํารวจ 6  ตาํแหนงเลขที่ 1272   
ฝายสํารวจเพื่อทําแผนที่  สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 11 

   นายประมุข  ถิ่นใหญ  ตําแหนงนักสํารวจดิน 5  ตําแหนงเลขที่ 1265   
กลุมวางแผนการใชที่ดิน  สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 11 

   นางวรรณชนก  มนตเล้ียง  ตําแหนงเจาหนาที่บันทึกขอมูล 5  ตําแหนงเลขที่ 1257   
ฝายบริหารทั่วไป  สํานักงานพฒันาที่ดิน เขต 11 

12. กลุมสารสนเทศเพื่อการพฒันาทีด่ิน  สาํนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 12 
      12.1  นายเศกสิน  ศรีใส  ตําแหนงนักวิชาการเกษตร 7 ว  ตําแหนงเลขที่ 1339   

กลุมวิชาการเพื่อการพัฒนาทีด่ิน  สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 12  ปฏบิัติหนาที่ในฐานะหวัหนากลุมสารสนเทศ 
เพื่อการพัฒนาที่ดิน 

   นายสุชน  คชาทอง  ตําแหนงนักวิชาการเกษตร 5  ตําแหนงเลขที่ 1709   
กลุมวิชาการเพื่อการพัฒนาทีด่ิน  สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 12 

   นางอจัฉรา  ยกถาวร  ตําแหนงเจาหนาที่บันทึกขอมูล 1  ตําแหนงเลขที่ 1335   
ฝายบริหารทั่วไป  สํานักงานพฒันาที่ดิน เขต 12 
  นายกดิษิศ  ถานีโกฐ  พนักงานราชการ ตําแหนงเจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 
ตําแหนงเลขที่ 855  ฝายบริหารทั่วไป  สํานักงานพัฒนาที่ดิน เขต 12                                  
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โดยใหหัวหนากลุม  มีอํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏบิตัิราชการ หรือการดําเนินการ
อื่น ๆ ที่ผูดํารงตําแหนงจะพึงปฏิบัติ  หรือดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคบั 

ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

      ส่ัง  ณ  วันที่     15      มีนาคม  พ.ศ. 2550 

 (ลงนาม)       ชัยวฒัน  สิทธิบุศย 

 (นายชัยวฒัน  สิทธิบุศย)   
    อธิบดีกรมพฒันาที่ดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สําเนาถูกตอง 

จุไรรัตน  ศักดา 

        (นางจุไรรัตน  ศักดา) 
  บุคลากร 6 ว 

 


