
     (สําเนา)

  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร
   เรื่อง   รายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.) ในตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริม
            การเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) และตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
            (จังหวัดชายแดนภาคใต้) กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบและระเบียบเก่ียวกับการสอบ
    ------------------------------------

 ตามท่ีได้มีประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 4 มีนาคม 2554 เรื่อง  รับสมัครสอบ
แข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป)
และตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) และได้ดําเนินการสอบภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) ไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2554 น้ัน

บัดน้ี ได้รวมคะแนนสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ปรากฏว่า ผู้สอบได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดในข้อ 10 แห่งประกาศรับสมัครสอบแข่งขันของกรมส่งเสริมการเกษตร
ฉบับดังกล่าวที่กําหนดให้ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคตามหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
จึงขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.) โดยเรียงตามเลขประจําตัวสอบ
ในตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) จํานวน 1,188 ราย และตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใตั) จํานวน 55 ราย ดังรายละเอียดแนบท้าย 1

ทั้งน้ี ขอให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งทุกคนไปรายงานตัวเพ่ือเข้ารับการ
ประเมินภาคความเหมาะสมสมกับตําแหน่ง ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดไวัดังรายละเอียดแนบท้าย 2
และจะต้องย่ืนเอกสารหลักฐานและปฏิบัติตามระเบียบ ดังต่อไปน้ี

ก.  เอกสารหลักฐานที่ต้องย่ืนในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.)
1. ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม

แว่นตาดํา ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 × 1.5 น้ิว ลงลายมือช่ือในใบสมัครให้ครบถ้วน
2. สําเนาปริญญาบัตรหรือสําเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และสําเนา

ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร
โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครจํานวนอย่างละ 2 ฉบับ
       ทั้งน้ี ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาของสถานศึกษาใดนั้น
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์
โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 5 เมษายน 2554

3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ
4. สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง)

ใบเปลี่ยนช่ือ นามสกุล (ในกรณี ช่ือ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จํานวน 1 ฉบับ
5. สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.

ระดับปริญญาตรี จํานวน 1 ฉบับ
6. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง

(ภาค ค.) และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่
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- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเช้ือ
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค

ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามท่ี ก.พ. กําหนด
สําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” และลงชื่อ วันที่

และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสําเนาเอกสาร
ข.  ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

1. ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตน
เป็นสุภาพชน ห้ามสวมกางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน หรือรองเท้าแตะฟองน้ํา

2. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบ
3. ผู้เข้าสอบ จะต้องนําหลักฐาน เอกสารตามท่ีระบุไว้ มาแสดงในวันที่กําหนดให้เข้าสอบ

หากขาดเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหน่ึง จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
4. ต้องนําบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย

ลายมือช่ือ และเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน ไปในวันสอบ หากไม่มีบัตรดังกล่าวแสดงตนในการ
เข้าสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบอาจจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

5. ไปถึงสถานที่สอบตามเวลาที่กําหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบภายหลังที่การสอบ
ได้ดําเนินการไปแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบอาจพิจารณาไม่ให้เข้าสอบก็ได้

6. การเข้าสอบ จะให้มีผู้รายช่ือเข้าสอบที่ผ่านการตรวจรับหลักฐานเอกสารที่กําหนดแล้ว
เข้าสอบ ตามลําดับเลขประจําตัวสอบ

7. ขณะที่รอเข้าสอบ ให้น่ังในบริเวณที่จัดให้ ห้ามพูดคุยเสียงดัง หรือลุกเดินไปมา และต้อง
พร้อมที่จะเข้าสอบทันทีที่เรียกให้เข้าสอบ

8. ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบกําหนดให้เท่าน้ัน
9. เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ

และต้องไม่กระทําการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบน้ี หรือผู้ใด
ทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบและคณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้

อน่ึง หากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หรือปรากฏภายหลังว่า
ผู้ที่มีรายช่ือเข้าสอบรายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายน้ันจะเป็นผู้มี
รายช่ือเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) กรมส่งเสริมการเกษตรจะถือว่า
ผู้สมัครสอบขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคร้ังน้ีมาต้ังแต่ต้น และจะไม่ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบ
แข่งขันได้ หรือได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง และไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

  ประกาศ ณ วันที่ 9  มิถุนายน  พ.ศ. 2554

                    ลงช่ือ             อรรถ  อินทลักษณ์
                (นายอรรถ  อินทลักษณ์)
                                อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

สําเนาถูกต้อง

(นายคมกฤช  อุทะโก)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

กรมส่งเสริมการเกษตร



รายละเอียดแนบท้าย 1
หน้าท่ี 1/35

เลขประจําตัวสอบ
100000002 นางสาว นภาภรณ์ ดําช่วย
100000005 * นางสาว นิตยา สง่างามวงศ์
100000006 นางสาว สุภาพร นาจาน
100000010 นางสาว สุมิตรา จันเนียม
100000012 นางสาว สิริภรณ์ เหมมณี
100000013 นางสาว กัญจนาถ ช่างสาน
100000016 * นางสาว นัทธิยา จ่าทอง
100000027 นางสาว มยุรฉัตร เฉลิมเมือง
100000028 นางสาว รุ้งลาวัลย์ รัญจวรรณะ
100000031 นางสาว สุภาพร ฟุ้งจันทึก
100000033 นาย วีระชัย ลาดี
100000034 นางสาว รัฐยา กลั่นจุ้ย
100000035 นางสาว สมสกุล สมคิด
100000037 นางสาว อริสา เบญจประทานพร
100000038 นาง ยุพิน ทองมณี
100000042 นางสาว จุฬาลักษณ์ อยู่สุข
100000046 นางสาว อาภาพักตร์ จันทร์ตระกูล
100000052 นางสาว จันทร์เพ็ญ วิเศษชู
100000053 * นางสาว รุจิรา พูลพิพัฒน์
100000055 นางสาว จงรัก วงศ์ไชย
100000060 นางสาว นิภาพร มะลิซ้อน
100000061 นางสาว มนสวรรณ อุปถัมภ์
100000064 * นางสาว สุคนธ์ แซ่แจ่น
100000065 นางสาว อุดมศรี อุ่นโชคดี
100000068 นางสาว ธัญญา พนมกิจเจริญพร
100000071 นาย พหล รักสํารวจ
100000075 นาย อภิชัย คํารินทร์
100000077 นางสาว พศิกา กองผัด
100000078 นางสาว นาตยา ทับทัง
100000082 นางสาว อนุสรา จําปาดวง
100000083 นางสาว สิริกัลยา คํานาน
100000087 นางสาว ฉัตรกมล อ่อนศรีแก้ว
100000094 นางสาว ดวงกมล สิบมุด
100000096 นาย สมบัติ อรรถวณิช

รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.)
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2554)
หน่วยท่ี 1 ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ท่ัวไป)

ช่ือ - สกุล



รายละเอียดแนบท้าย 1
หน้าท่ี 2/35

เลขประจําตัวสอบ

รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.)
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2554)
หน่วยท่ี 1 ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ท่ัวไป)

ช่ือ - สกุล
100000099 นางสาว สมฤดี คูหาทอง
100000102 นาง กุลธิดา โอกฤษ
100000103 นาง ประภาศรี เสมียนเพชร
100000104 นางสาว พรพรรณ แก้วทน
100000105 นางสาว สริญญา ภูมิภู
100000106 นางสาว อนงค์พรรณ กัญชนะ
100000108 นาย อภิชาติ จิรังดา
100000110 นางสาว ฤทัยรัตน์ ขาวสุด
100000112 นาย นเรศ แก้วปินตา
100000114 นางสาว รุ่งรัตน์ มาประสิทธิ์
100000121 นางสาว มัทนา อยู่วัง
100000125 นางสาว วัลลภา วอทอง
100000126 นาย นาวินทร์ แก้วดวง
100000127 นางสาว พิสมัย พงษ์วัน
100000128 นางสาว ภัทรกานต์ นวลมะณีย์
100000129 * นาย ชัจกฤษฎิ์ ชูช่วย
100000133 นางสาว บุตร์ชล สุวรรณลพ
100000135 นางสาว ดวงเนตร แก้วพันธ์
100000136 นางสาว สายฝน ซอพิมาย
100000137 นาย ภานุชิต สีคุณหลิ่ว
100000141 นางสาว ศิริพัฒน์ ธงสันเทียะ
100000143 นาย สมชาย ชุมโจม
100000144 * นางสาว เบญจวรรณ ชินทอง
100000149 นางสาว สุทาทิพย์ ชมอินทร์
100000154 นางสาว จิรติกร จูจันทร์
100000156 นาย สมเจตน์ บุญรินทร์
100000157 นาย สุเชาว์ อ้อยอินทรนิล
100000159 นางสาว ดวงสมร แพงทอง
100000160 นางสาว พัทธ์หทัย แตงอวบ
100000161 นาง ไขนภา เขจะรานนท์
100000163 นางสาว ศุภลักษณ์ คล้ายอ่วม
100000165 * ว่าท่ี ร.ต. เกียรติศักด์ิ ฟ่ันเพ็ง
100000166 นาย วิทยา แก้วพรม
100000167 นางสาว วสุกาญจน์ ปานขริบ
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รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.)
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2554)
หน่วยท่ี 1 ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ท่ัวไป)

ช่ือ - สกุล
100000174 นางสาว สุณิสา ผิวรําไพ
100000175 นางสาว จันทร์เพ็ญ จําวงค์
100000177 นางสาว สุพัฒตรา คณานิตย์
100000180 นาง เสาวรส ชัยประเศียร
100000182 นางสาว กมนิยา สินธุพาชี
100000184 นาย ยุทธการ อ่องประกฤติ
100000185 * นาย พงศ์พัฒน์ วัยวัฒน์
100000186 นางสาว ธัญญรัตน์ พุทธิมา
100000187 นางสาว วรินทร ปัญญาสม
100000190 นาง มลฑริกา พากเพียร
100000192 นางสาว วรรณภัสสรณ์ มณีเป็ญ
100000195 นางสาว สุพรรณี ขอดเฝือ
100000199 นางสาว กนิษฐา ซ่อนบุญ
100000201 นาย ไพรศาล อุดอิน
100000208 นาย วราวุฒิ อินทรากอง
100000211 นางสาว ญดา เจริญพรศิริกุล
100000212 นาย ชัชวาลย์ เรืองแก้ว
100000214 นางสาว พีรนุช คําหล้า
100000216 นาย สุริยา บุญเย็น
100000217 นางสาว ศิริรัตน์ เวชสิทธิ์
100000221 นางสาว จุฬาวรรณ ขันคํา
100000225 นางสาว สุวรรณี พันธุ์สรณ์
100000226 นาย คชาชีพ สว่าง
100000227 นางสาว พรเพ็ญ โพธิ์ทอง
100000228 นาย สิริชัย เรืองวิเศษ
100000229 นาย เอกชัย ใจดี
100000234 นาง ชุลีพร คําแหง
100000235 นางสาว ธมนวรรณ พลการ
100000236 นางสาว กษิตา เงินจันทร์
100000238 นางสาว วันทนา บูรณธนานุกิจ
100000240 นางสาว สกุณา ฉัตรไชยศิริ
100000245 นางสาว กรณิดา บุญพรม
100000248 นางสาว ศิรประภา โพธิ์กาศ
100000249 ว่าท่ี ร.ต.หญิง ฐิติมา ทองอนุ



รายละเอียดแนบท้าย 1
หน้าท่ี 4/35

เลขประจําตัวสอบ

รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.)
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2554)
หน่วยท่ี 1 ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ท่ัวไป)

ช่ือ - สกุล
100000250 นางสาว นิศาชล ธํารงเลาหะพันธุ์
100000251 นางสาว อรุณี แท่งทอง
100000253 นางสาว พรรณทิพา บุญอินทร์
100000254 นางสาว คณางค์ สมผล
100000255 นาย สถาพร วงศ์สุรีย์
100000256 นางสาว นฤมล โสตะ
100000258 นางสาว วีรวรรณ อุดมธรรมรักษ์
100000260 นางสาว พัทธนันท์ ศรีภูงา
100000261 นางสาว กัลยา หอมหวล
100000263 นางสาว สุวิภา คําแหง
100000264 นาย ขจรศักด์ิ สีบุญมี
100000265 นางสาว สุรีรัตน์ ทองอินทร์
100000266 นางสาว จิรวดี แสนว้าน
100000268 นาย ชัยยันต์ วันทองสุข
100000269 นางสาว สุวรรณา จิตรแสวง
100000272 นาย ภูเบศร์ นามดี
100000274 นาย วีระวิทย์ ปถวีนธิิ
100000277 นางสาว อัญชลี ศรีเทียนแก้ว
100000279 นาย นพพล ราบบําเพิง
100000283 นางสาว ดาวใจ ดอกไม้คลี่
100000284 นาย สุรินทร์ ต๊ะกาบโพธิ์
100000285 นาย จตุพล มีพืชน์
100000296 นาง โสภิดา ก๊กเครือ
100000298 นางสาว ศิรัสม์ิฐา สุวรรณมีศรี
100000299 นางสาว เยาวลักษณ์ เนตรสิงห์
100000303 นางสาว ปฏิมา ทองสิงหา
100000305 นาง รวิภา ไชยสิทธิ์
100000306 นาย สยาม แสนแก้ว
100000309 นางสาว จินตนา ศรีตะวัน
100000315 นาย รัฐธนินท์ สิริธนิตนันท์
100000316 นางสาว กรรณิการ์ ใบบอกบุญ
100000317 นาย ไชยยา บํารุงราษฎร์
100000318 * นางสาว วรรณิภา สุโยธา
100000320 นางสาว รุ่งอรุณ อ้นสุดใจ
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รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.)
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2554)
หน่วยท่ี 1 ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ท่ัวไป)

ช่ือ - สกุล
100000321 นาย นภัส ยิ้มกรุง
100000323 นางสาว เสาวภาคย์ คําเจริญ
100000325 นาย ยงยุทธ ดาวตาก
100000326 นาย ปรัชญ์ พยัคฆเพศ
100000329 นางสาว พชระ บุตรโคตร
100000330 นาย เกริก ปิ่นตระกูล
100000332 นางสาว จรรยาณัฐ ร้านกันทา
100000334 นาง กัณตีนี ประทุมนันท์
100000335 นางสาว สตรีรัตน์ ใหม่ตา
100000339 * ส.ท. ศุภฤกษ์ อมรรัตน์
100000340 นางสาว มลิวรรณ ภูดวงดาษ
100000348 นางสาว ยุวรัตน์ บุญเกษม
100000352 นางสาว ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว
100000355 นางสาว กาญจนาพร พันธิรัตน์
100000361 นาย ทิวาล ถนอมวงค์
100000364 นาย ดุรงค์รัตน์ พยุหกฤษ
100000365 นางสาว ปฤษฎี มาตรบุตร
100000370 นาย วุฒิ พิทยานุรักษ์
100000371 นางสาว อําไพ สุขจํารูญ
100000372 นางสาว ขวัญกมล ปิงสมุทร์
100000375 นาย มงคล อุ่นจิตร
100000376 นางสาว ฐิติมา กาบบัว
100000379 นางสาว จันทร์จิรา ตันจินะ
100000383 นาย มาพบ เล็กวัฒนะ
100000388 นางสาว อัจฉรา พิมพ์อุบล
100000391 นาง นิตยา สมมุติรัมย์
100000392 นางสาว ปรานอม แสงจันทร์
100000393 นางสาว สุกัญญา ศิริสวัสด์ิ
100000396 นาย กฤษณพล แสงสุวรรณ
100000397 นางสาว มณีรัตน์ เมืองติ๊บ
100000398 นาย อนุรักษ์ พากเพียร
100000399 นางสาว ศศิเมษ ฟองสา
100000400 นาง ศุภมิตร ชูเกียรติศิริ
100000406 นาย สมเกียรติ สุพันธรัตน์
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รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.)
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2554)
หน่วยท่ี 1 ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ท่ัวไป)

ช่ือ - สกุล
100000407 * นาย ทิวกร ดอนสิงห์
100000409 นาง อาภาพร ช่างถม
100000410 นางสาว นิภาภรณ์ ดู่ป้อง
100000411 นางสาว นาถฤดี กัณหาจันทร์
100000413 นาง อัจฉรา มโนวงค์
100000414 * นางสาว จารุภรณ์ สําเนียงแจ่ม
100000415 นางสาว อรอนงค์ ราชขันธ์
100000417 นางสาว จารุณี พรมสอน
100000418 นาย ภูพิงค์ ประพฤติชอบ
100000422 นางสาว จิราพร ปาลี
100000425 นาย ศุภนัท สุวรรณสุขสําราญ
100000427 นางสาว พัทธนันท์ ร่มเย็น
100000431 นางสาว สกาวรัตน์ นาเมืองรักษ์
100000432 นางสาว ลัดดา ศรีสุวรรณ์
100000433 นางสาว ปรมาภรณ์ ลุ่มจันทร์
100000434 นาย วิมลชัย คําดอก
100000435 นางสาว อิษฎา ศิลปรัตน์
100000439 นางสาว สุพัชร์ อนันทนุพงศ์
100000440 นางสาว อุษา แย้มสง่า
100000446 นาย สุจินต์ รงฤทธิ์
100000447 นาย ปฐมชัย ภิรมย์
100000449 นาง มุกดา ปาปะทา
100000451 * นางสาว พักตร์ทิพา เดชพละ
100000453 นาง พรพฤตยพรรณจ์ ศิริโชติ
100000454 นางสาว ภัคศจี ศรีสําราญ
100000456 นางสาว ศุภพิต เสียงล้ํา
100000457 นาย สุนทร หอมหวาน
100000461 นางสาว สุภานันท์ ประดิษฐ์
100000462 นาย ธีรพงศ์ มนต์แก้ว
100000470 * นางสาว อําไพวรรณ ณัฐรมย์
100000472 * นางสาว ธวัลรัตน์ ทาทอง
100000479 นางสาว เบญจวรรณ คงคา
100000480 นางสาว จันทร์ทิวา อินตา
100000481 นางสาว เกศริน ชะนะมาร
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รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.)
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2554)
หน่วยท่ี 1 ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ท่ัวไป)

ช่ือ - สกุล
100000486 นางสาว รุ่งนภา โบวิเชียร
100000489 นางสาว กาญจนา คํากองแก้ว
100000492 นางสาว อรวรรณ ฮกยินดี
100000493 นางสาว จิรัชญา แสนยะ
100000495 นางสาว ยุพา ชุ่มเชย
100000496 นาย รังสรรค์ ริยาพันธ์
100000500 นาย ประสิทธิ์ มิตตัสสา
100000505 นางสาว สุวิมล พลโดด
100000506 นางสาว อรนุช รัตนเลิศสกุล
100000510 นางสาว ชนิภา เขียวณรงค์
100000512 นางสาว ภัทราพร ตันโสดเจริญ
100000513 นาย เขมชาติ วิเสโส
100000514 นางสาว ลําดวน สุดใจ
100000515 นาย ไพโรจน์ บุญส่ง
100000517 นางสาว กรรณิกา สังข์ทอง
100000519 นางสาว อุษา คงชุ่ม
100000524 นาย ชูเกียรติ หอมแม้น
100000525 นาย ธารินทร์ ชุมมวล
100000526 นาย มานพ หมู่น้อย
100000531 นางสาว อรพรรณ ขันสรุินทร์
100000533 นางสาว จิราวรรณ โสพิลา
100000534 นางสาว ขนิศรา ผลาสิงห์
100000536 นางสาว สุพัตรา สุนันตา
100000540 นางสาว เกษศิรินทร์ มะโนน้อม
100000542 นางสาว ยุพเรศ เชาว์วิทยา
100000543 นางสาว วรรณา ลิ่มพัฒนพิทักษ์
100000544 นางสาว เกสร นํ้านุช
100000553 นางสาว ทิพย์นันทา เท่ียงธรรม
100000555 นางสาว จารุวี อันเซตา
100000556 นาย ศราวุธ จันทรมณี
100000563 นางสาว ทิวาวรรณ ญาณตาล
100000564 นางสาว กฤติกา สายศร
100000568 นางสาว เกษรินทร์ เกิดสริ
100000569 นางสาว จารุวรรณ ยวงทอง
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รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.)
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หน่วยท่ี 1 ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ท่ัวไป)

ช่ือ - สกุล
100000572 นางสาว พิกุลแก้ว วงศ์สุวรรณ
100000580 นางสาว ดาหวัน ทองไทย
100000582 นางสาว ปรีชญา แก้วคํา
100000585 นางสาว รัสม์ิณิศา พันธวงศ์
100000587 นางสาว สุภัค แสงทวี
100000590 ว่าท่ี ร.ต. เณริน รูปแก้ว
100000591 นางสาว ธีรตา อาจโยธา
100000594 นางสาว จันทร์เพ็ญ รัตนะ
100000596 นางสาว จอมศรี มะลิซ้อน
100000598 นางสาว เกสินี ใจหนักแน่น
100000599 นาย พีระพงษ์ ฐานะวัน
100000600 นางสาว สุมลนาถ โสสุทธิ์
100000601 นาย ชนัตท์ ศรีวิเศษ
100000603 นางสาว รัชรวี อินตา
100000610 นาย ปีทอง ชีพสุกใส
100000611 นาง พัทธวรรณ สมดัง
100000618 นางสาว นันทิกา จ่าพิชม
100000628 นางสาว ภัทรา สระศรีสม
100000631 นางสาว กนกวรรณ วิทยาภรณ์
100000633 นางสาว สุภาพรณ์ งาจันทึก
100000639 นาง ภณิดา แก้วเขียว
100000642 นางสาว เรณู ปัญกาที
100000643 นาย ธรรมนูญ สังข์สน
100000646 นางสาว ปุณยนุช วงศ์จันทรา
100000647 นางสาว ปสุตา จังคุณานนต์
100000650 นาย ปพนสรรค์ นนธิจันทร์
100000652 นาย สุเมธ ชินตุ
100000653 * นางสาว อริศรา มหาวงค์
100000657 นางสาว บุษราคัม สินาคม
100000658 นางสาว กรรณิการ์ สีแดง
100000660 นางสาว ชิตชนก แก้วทองคง
100000663 นางสาว สุพรรษา จันโสภา
100000665 * นางสาว สุรีรัตน์ จันทะนะ
100000668 นางสาว สาริกา จันทร์ชมภู
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รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.)
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2554)
หน่วยท่ี 1 ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ท่ัวไป)

ช่ือ - สกุล
100000676 * นางสาว นันทนา มูลมาตย์
100000678 นางสาว รัตนจิตต์ สงวนจินต์
100000679 นางสาว วลัยกร นครไธสง
100000683 นางสาว จันทนา หม่ันประโคน
100000685 นางสาว วราภรณ์ รอดทองเติม
100000687 นาย ฉัตรชัย ยาเคน
100000688 นางสาว เพ็ญฤดี พนาลี
100000690 นาง ปรียาวรรณ ยวนพันธ์
100000693 นางสาว เปรมจิต เอ่ียมผู้ช่วย
100000695 * นาย วีรวัฒน์ ก้องวิวัฒน์พงศ์
100000698 * นางสาว เปลวเทียน ไชยวงค์
100000699 นางสาว นันธิญา ทองทิพย์
100000702 นางสาว เนตรนภา เต่าทองคํา
100000707 นาย พงษ์ศักด์ิ อินต๊ะชัย
100000708 นาย อิศรา สิงห์โตทอง
100000713 นางสาว ลินดา บุตรเสน
100000714 นาง ฐิติมาพร อาจจําปา
100000715 นาย เอนก ฤทธิ์ทอง
100000716 นางสาว รุจริา หล้าวงศา
100000718 นาย เรืองยศ ศรีบุญ
100000719 นาย พงศ์ภมร ธนกุลพงษ์สิริ
100000720 นางสาว พรรณิภา อุบลพืช
100000723 นางสาว ธนวรรณ พูลเสมอ
100000724 นางสาว ปิยะนุช นนทะโชติ
100000726 นาย สิรภพ มาเห็ม
100000733 * นางสาว วรารัตน์ เกียรติเมธา
100000740 นางสาว จารุณี วรรณสวัสด์ิ
100000742 นาย วนากร บังเกิด
100000743 นาย ณัฐศิษฏ์ ลอยผา
100000745 นางสาว โชติมาฎา สมใจ
100000747 นาย ประจักษ์ หว่าเกตุ
100000748 นางสาว ณัฐพร เขียวสระคู
100000753 นางสาว ศิริวรรณ พิพัฒน์อนุสรณ์
100000757 นาย ณัฐพงษ์ กล่ําวิเศษ
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รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.)
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2554)
หน่วยท่ี 1 ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ท่ัวไป)

ช่ือ - สกุล
100000758 นาย เจริญ สําเร็จรัมย์
100000761 นางสาว เฉลิมพร ภุมมา
100000765 นางสาว สุวิชา อ่อนเฉียบ
100000770 นางสาว ปิยะวรรณ เผ่าพันธุ์
100000771 นางสาว ปอพิไล พิพิธ
100000773 นางสาว รินดา หลวงเพชร
100000775 นางสาว สุพรรษา โตชัยภูมิ
100000776 นางสาว สิริลักษณ์ มุนิจารวัฒนกุล
100000778 นาย ทวิช อ้ึงโชตินิรันดร์
100000779 นาย สมหมาย เพียสา
100000782 นาย กิตติกร นาคะชัย
100000784 นาย ศักด์ิชัย พงษ์ไพบูลย์
100000786 * นาย มงคลชัย ชุมโท่โล่
100000790 นาย นพพล สัทยาสัย
100000791 นางสาว ปวีณา บูชาเทียน
100000792 นาย ทรงสิทธิ์ ศรีอาจ
100000799 นางสาว อทิตยา อินทร์ประสิทธิ์
100000803 นางสาว ศศิวิมล ศิริเจริญ
100000804 นางสาว ธนารัตน์ ปิยะวรากร
100000807 * นางสาว วิยะดา ทิพชัย
100000811 * นาย สุรัตน์ แจ่มศรี
100000815 นางสาว จันทร์พิมพ์ ไทรทอง
100000818 นางสาว ศรีวราภรณ์ นามลีลา
100000819 นางสาว ขวัญตา มูลชารี
100000822 นางสาว นิภาดา เจริญธนกิจกุล
100000823 นางสาว บุญยัง ทาราทอน
100000827 นาย สสิทร์ ทับทิมธงไชย
100000829 นางสาว จุฑารัตน์ ทิพย์ชู
100000832 นาง กรรณิกา ขันทอง
100000836 นางสาว จินตนา สุทธวงค์
100000839 นางสาว ปิยะนุช มงคลศรีวิทยา
100000844 นาง คนิสริน เย็นไทย
100000853 นาย ณัฐสิทธิ์ ปานลิตร
100000854 นางสาว เวศน์ทิวา แพงมา
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รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.)
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2554)
หน่วยท่ี 1 ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ท่ัวไป)

ช่ือ - สกุล
100000860 นางสาว อลิสา ชาตเวช
100000861 นางสาว สุภาภรณ์ จันทะนุด
100000862 นางสาว ธนวรรณ ผดุงศิลป์
100000864 * นางสาว ปฏิญญา สระกวี
100000865 นาง ชุติกาญจน์ คํานา
100000868 นาย ฐิตินัย เสนาสุ
100000869 นางสาว ดอกเอ้ือง วรศรี
100000870 นาย บัญชา พรมสัย
100000871 นางสาว กมลรัตน์ มุกดา
100000872 นางสาว อัจฉราวดี ไชยประสิทธิ์
100000876 * นาย วิทยา ยิ่งยวด
100000877 นาย วิชา งามย่ิง
100000878 นางสาว สุจิตรา สุวรรณคดี
100000885 นางสาว ณัฏฐิณี ศิริมาจันทร์
100000886 นาย ปิยพัฒน์ เหลือโกศล
100000890 นางสาว กรรณิกา เสือแดง
100000891 นางสาว ศิริมา ลีวนิชกุล
100000892 นางสาว เบญจภรณ์ อ่อนสรุะทุม
100000893 นางสาว ประภาพร แพงดา
100000896 นางสาว กมลทิพย์ สงวนสินธุ์
100000898 * นางสาว นันทิวัน พุฒิบัวทอง
100000899 นางสาว อํานวยพร วงศ์พระจันทร์
100000900 นางสาว สิริลักษณ์ อินทรชัย
100000903 นาย พิศาล สองมณี
100000908 นางสาว กรวรรณ ม่วงศรี
100000916 นาย ธีรวุฒิ ตุ่นคํา
100000923 นางสาว สุกัญญา ศรีดาพันธ์
100000927 นาย มานิต ลาเกลี้ยง
100000930 นางสาว นิตินันท์ สีดา
100000932 นาย อนุวรรตน์ เทียนเรียว
100000934 นางสาว ขวัญตา ธานีประเสริฐ
100000938 นาย จิราเมศร์ ลีนามวงษ์ธนัน
100000939 นาย จักราวุธ ศุขวัฒน์
100000942 นางสาว กิติยา นวลหนิ
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รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.)
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2554)
หน่วยท่ี 1 ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ท่ัวไป)

ช่ือ - สกุล
100000943 นางสาว ธนิษฐา ปานนก
100000945 * นางสาว สุกัญญา สาระพัฒ
100000950 * นางสาว สุดตา โยนานารถ
100000952 นางสาว รวีวรรณ โคนาบาล
100000953 นาย สุรัชชัย เปียวิเศษ
100000955 นางสาว วราภรณ์ จรจรัญ
100000959 นางสาว ขวัญชนก ธงทอง
100000964 * นางสาว อภินันท์ อาจหาญ
100000969 นางสาว พิมพ์ลักษณ์ เพ็ชรศรี
100000970 นางสาว สุญญตา เมฆสวัสด์ิ
100000973 นางสาว นงลักษณ์ ปิ่นเพ็ชร์
100000975 นางสาว ศศิธร หวองเจริญพานิช
100000984 * นาง วรรณมณี พงษ์ไพบูลย์
100000988 นางสาว ธัญลักษณ์ ตาสุข
100000989 นางสาว ธิดารักษ์ แสงอรุณ
100000992 นาย อนุชิต ศรีฉัตรใจ
100000993 นางสาว สาวิตรี สร้อยแก้ว
100000997 นาย วินัย แสดงฤทธิ์
100000998 นาย วราพงษ์ ภิระบรรณ์
100000999 * นางสาว ฐิติมา จรูญรัตน์
100001001 * นาย เอกวิทย์ ศรีรมย์
100001003 นางสาว พัชรินทร์ เก้ือกิจ
100001004 นางสาว มณีรัตน์ เต็นเส้า
100001006 นาย พีระ นิยมะจันทร์
100001007 นางสาว ชลิดา ปัญญาด้วง
100001011 นางสาว กุลปริยา นาเมืองรักษ์
100001012 นางสาว พนิดา นันต๊ะหน้อย
100001016 นางสาว วิลัยรัตน์ แป้นแก้ว
100001017 นางสาว วรลักษณ์ เนียมพูลทอง
100001021 นางสาว เสาวลักษณ์ อัคราช
100001023 นาย สิทธิโชค ภูทอง
100001024 นางสาว ชลทิชา เหมวรชาติ
100001025 นางสาว ยุวรี บานเย็น
100001026 นาย อภิเชษฐ์ กันทวงษ์



รายละเอียดแนบท้าย 1
หน้าท่ี 13/35

เลขประจําตัวสอบ

รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.)
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2554)
หน่วยท่ี 1 ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ท่ัวไป)

ช่ือ - สกุล
100001027 นางสาว ปรารถนา ไปเหนือ
100001030 นางสาว วรรณพร อยู่ม่ันคง
100001034 นางสาว อุทัยวรรณ ทรัพย์แก้ว
100001036 นาง สิรินาถ อินภูวา
100001039 * นางสาว กนกพร พงษ์พานิช
100001043 นางสาว กฤษณา หาญวิสัย
100001044 นางสาว วิภาวรรณ ก่ิงกุล
100001045 นางสาว เฟ่ืองลดา ธนะโชติ
100001047 นาย คณิสร ศรีทองอินทร์
100001049 นางสาว รัชนีกร เข่ือนเพชร
100001051 นางสาว มัลลิกา มุกดา
100001062 * นาง เนาวรัตน์ วรรณภาดา
100001063 นางสาว นวรัตน์ อ่ิมจิตร
100001067 นาย ภากร เข็มเงิน
100001087 นางสาว อรทัย บุญเคน
100001089 นางสาว เบญจมาศ ธาตุอินจันทร์
100001090 นางสาว ธมกร ไชยบุบผา
100001091 นางสาว พิสมัย นุ่มน้อย
100001095 นางสาว จรวยพร นุ่มน้อย
100001101 นางสาว บานชื่น เก่งมนตรี
100001102 นาย สุพรรณ บุตรด้วง
100001103 นางสาว ธิดา โคมแสงทอง
100001104 นางสาว ธัญญกานต์ เซ้งเครือ
100001105 นางสาว ธนภร ปวงคําใส
100001110 นาย อลงกรณ์ กาลพันธา
100001113 นาย มนตรี กลิ่นชู
100001118 * นางสาว นกน้อย ชัยทับ
100001122 นางสาว ณัฎฐวรณัน สมิดาสุตานันท์
100001124 นางสาว พลอยลภัส ภิญโญ
100001128 นางสาว ปราณี แข็งแรง
100001130 นาย ไปรยณัฐ น้อยทับทิม
100001131 นางสาว ชัชฎาภรณ์ ตั้งพงษ์
100001136 นางสาว สิริอร ทองดี
100001137 นาง อัชดา มนต์เทวัญ
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รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.)
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2554)
หน่วยท่ี 1 ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ท่ัวไป)

ช่ือ - สกุล
100001138 นางสาว วิมลรัตน์ ดําขํา
100001139 นางสาว ฤทัยรัตน์ ยศโชติ
100001145 นางสาว อิงอร ศรีคูบัว
100001146 นางสาว กาญจนา พรหมขจร
100001157 นางสาว ชลวรรณ อัตนะ
100001158 นางสาว กฤติยา ศรีศักดา
100001163 นางสาว กรวิกา รักษธรรม
100001178 นางสาว สุจินดา อุตรัตน์
100001185 นางสาว พัชรินทร์ อุ่นบ้าน
100001190 นางสาว จันทร์พิศ เดชหามาตย์
100001193 นางสาว วรุณย์พันธ์ บัวสงค์
100001195 นาย นิยม รอดทิม
100001196 นางสาว แพรวพยัพ นามปากดี
100001198 นาง กฤตติกา ขนิษฐ์ทอง
100001199 นาย ประชาเวช เกษอินทร์
100001205 นาง นารินทร์ อุบลนุช
100001209 นางสาว ฐิติพร สุวารี
100001211 นางสาว วชิราภรณ์ ยะโส
100001212 นาย อนุชาติ เดชสถิตย์
100001213 นาย สุริยันต์ มะลิซ้อน
100001219 นางสาว ทิฎฎพวรรณ สตรอง
100001220 นางสาว เสาวณิต เทพมงคล
100001223 นางสาว อาภาพร เทพทองดี
100001226 นางสาว บุญนิสา มาคง
100001227 นาย อุทิศ สีสนิท
100001228 นางสาว สุอาภา จักษุ
100001229 นาย ณรงค์ฤทธิ์ สีหะวงษ์
100001230 นางสาว สุชารีย์ วีระกุลพิริยะ
100001242 นางสาว น้ําทิพย์ วงเงิน
100001244 * นางสาว มยุรี จันทร์สายทอง
100001248 นางสาว ปริชมน หาญเผชิญโชค
100001250 นาย เอกชัย ใจศิริ
100001252 นางสาว ขนิษฐา กุลเก้ียง
100001253 นางสาว นฤมล สุขรัง



รายละเอียดแนบท้าย 1
หน้าท่ี 15/35

เลขประจําตัวสอบ

รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.)
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2554)
หน่วยท่ี 1 ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ท่ัวไป)

ช่ือ - สกุล
100001258 * นางสาว มลฑา ศรีทองสุข
100001262 นาย มรกต จักร์แก้ว
100001265 นาย นพพร นาพันธุ์เริบ
100001273 นาย อดิศร เดยังรัมย์
100001277 นางสาว ชนิดา ปิ่นแก้ว
100001279 นาย วีระพล เตชะนา
100001281 นางสาว กัญญ์ธนิศ ลิ้มวิบูลพงศ์
100001282 * นางสาว จิตรา สิมาวัน
100001293 นางสาว เชาวนี วิเสโส
100001294 นาง สุพรรณี ประสพ
100001298 นางสาว อรนุช เครือศิริกุล
100001299 นาย ภาณุพันธุ์ สว่างวงษ์
100001301 นาย ปุณณรัตน์ สัตนาโค
100001305 * นาย ปอร์ อุดม
100001312 นางสาว เนาวรัตน์ รัตน์รองใต้
100001313 นางสาว วัชรา สุวรรณ์อาศน์
100001314 นางสาว ศุภลักษณ์ นาสูงชน
100001320 นางสาว รติกร วรรณบวร
100001324 นางสาว วิชชุมนตร์ คชสาร
100001325 นางสาว วิภาวดี ห่วงเพชร
100001329 นาย เฉลิมพล มหามาตร
100001332 นาย ฉัตรชีวิน ดาวใหญ่
100001337 นางสาว อมรรัตน์ ประสพมงคล
100001338 * นางสาว วิลาวรรณ เจริญดี
100001339 นางสาว จุรีรัตน์ ภาวงศ์
100001341 นาย รัฐพล ตันติอนุพงศ์
100001343 นาย ธเนศ วงษ์น้อย
100001344 นาย สุริยะ โพธิ์ชื่น
100001347 นางสาว แสงดาว นันทะ
100001358 นางสาว มาลัยทิพย์ สรรพโส
100001362 นางสาว ดารากร เผ่าชู
100001363 นางสาว สุดารัตน์ สุดจินดา
100001369 นาง กชกร บงแก้ว
100001371 นาย เมธี บุตรวาระ



รายละเอียดแนบท้าย 1
หน้าท่ี 16/35

เลขประจําตัวสอบ

รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.)
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2554)
หน่วยท่ี 1 ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ท่ัวไป)

ช่ือ - สกุล
100001373 นางสาว ปิญพร ต้นเกตุ
100001377 นาง กนกอร กองสุข
100001379 นางสาว ซัลมาย์ มันหวัง
100001380 นางสาว เจนจิรา พละไชย
100001382 นางสาว ปวีณา คนยงค์
100001384 นาย ขวัญชัย ห่อทอง
100001396 นางสาว สุชาดา โสดาดี
100001398 นางสาว นงลักษ์ วรรณศรี
100001399 นางสาว ทัศนี ปิ่นทอง
100001403 นางสาว อรอุสา ลอยทะเล
100001411 นางสาว เทพวดี ช้างดี
100001419 นางสาว อัญชํญ อยู่สะบาย
100001420 * นางสาว บุญสิตา จันทร์ชม
100001421 นาย ธวัชชัย เศษเพ็ง
100001422 นางสาว อรพรรณ ศรีสมเขียว
100001423 นางสาว เพ็ญพยงค์ อู่พยัคฆ์
100001424 นาย ประทีปภัทร สีหานาม
100001430 นางสาว จุฑามาศ กูลนฤมิตร
100001431 นาย อภิชาต ทามะนิตย์
100001432 นางสาว น้ําทิพย์ เกตุสวัสด์ิ
100001433 นางสาว เนตรชนก เส็งสุข
100001435 * นางสาว เพ็ญนภา โยธาศรี
100001442 นาย พงศธร จันทร์แดง
100001443 นางสาว จิรวดี พรัดจุล
100001446 นางสาว รัชดา อ่ิมเกตุ
100001449 นาย ปริวัตร ไพรศรีจันทร์
100001452 นาย กฤษนันท์ ทองทิพย์
100001453 * นางสาว วรรณธิกา วรนาม
100001455 นาย ประชา อินทร์แก้วพระเนาว์
100001456 นางสาว อมรรัตน์ ตัณฑ์ไพบูลย์
100001460 นาย ภานุมาส สิงหะวาระ
100001465 นาย สันติ ฟ้าคุ้ม
100001476 นาย ธนกฤต พรหมทอง
100001479 นางสาว สุพรรษา อินตา
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เลขประจําตัวสอบ

รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.)
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2554)
หน่วยท่ี 1 ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ท่ัวไป)

ช่ือ - สกุล
100001480 นางสาว พรพิศ ตรีสอน
100001481 นาย ประธาน เกตุกินทะ
100001486 นาย ธีรวัฒน์ ข้าวทวี
100001491 นางสาว เพียรพร พรมตู้
100001492 นาย เสรี พลายด้วง
100001497 นางสาว วลุน พงศ์ศรี
100001501 นางสาว สายสุนีย์ สายวังกิจ
100001507 นาย จตุรงค์ ถ่ินถาน
100001510 * นางสาว ปริชาติ ทํานุ
100001512 * นางสาว นคร สุริยศ
100001525 นางสาว ภาวินี คามวุฒิ
100001526 นางสาว พจนา บุญพรัต
100001527 * นางสาว สานิตย์ ทองมาก
100001531 นางสาว กนกกาญจน์ วงศ์สุบรรณ
100001532 นางสาว อัญรัตน์ ทองคงหาญ
100001536 นางสาว ปราณี กองเกิด
100001538 นางสาว มาริษา สงไกรรัตน์
100001539 นางสาว วารุณี พิมพ์แพทย์
100001542 นาง พรกมล ศรีจริยา
100001547 นางสาว สุวรรณี ศรีทองอินทร์
100001550 นางสาว กมเลศจิรกวี ช. เสมือนใจ
100001551 นางสาว น้ําฝน ลือขจร
100001554 นาย วีรศักด์ิ ขุนชํานาญ
100001567 นาย ภูษณะพงษ์ เวียงยา
100001572 นาย เอกชัย ก่ันขาว
100001583 นาย จอมพล กฤษณสุวรรณ
100001593 นาย รัฐศักด์ิ คุณโลหิต
100001594 นางสาว ชญานิน วรรณกลัด
100001595 นาย ธวิท เพียรหัด
100001597 นางสาว สุธีวรรณ ณ เชียงใหม่
100001600 นาย ศรัณรักษ์ ปริรักษ์วิจิตร
100001604 นางสาว ธิรารัตน์ เพชรรักษา
100001607 นาย อานนท์ แสนสามก๋อง
100001611 นาย ทิวทัศน์ บุญแต่ง
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เลขประจําตัวสอบ

รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.)
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2554)
หน่วยท่ี 1 ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ท่ัวไป)

ช่ือ - สกุล
100001617 นางสาว วราลักษณ์ กลิ่นใหญ่
100001622 นาย วรวุฒิ พลวงค์ษา
100001626 นางสาว มลธวรรณ ศรีสุข
100001628 นาย ไชยรัตน์ ทัศคร
100001633 นางสาว สุภาพร ศรีวิชัย
100001636 นางสาว สุรีย์รัตน์ ศรีอินทร์
100001638 นาย วรากร ดีน้อย
100001639 * นาย ธีรวัจน์ สุปัญญา
100001642 นางสาว วิลาวัลย์ เรียนเวช
100001645 นางสาว ณัฏฐชนุตร์ ตุนาค
100001648 นาย สุชาติ คําภีระวงษ์
100001649 นางสาว กัญญารัตน์ นิตยวัน
100001658 * นางสาว ศุภรัตน์ อยู่สุข
100001662 นางสาว ภิญญาภรณ์ หินอ่อน
100001663 นาย นฤพนธ์ สุโพธิวรรณ
100001678 * นางสาว รุจิรา ภูสีน้ํา
100001680 นาง ปราณี โกมล
100001684 นาง ศิราพร เชื้ออ้วน
100001686 นางสาว ธรินทร์รุธ พุทธจันทร์
100001688 นาย ชลิต พิชยภิญโญ
100001689 นาย สุพจน์ โฆษานุภาพ
100001712 นางสาว เยาว์สุลักษณ์ บรรจมาตย์
100001716 นาย วัฒนา นาถาดทอง
100001719 นางสาว ศิริรัตน์ แจ้งเรือง
100001721 นางสาว ศิวภา ปิติสุรเดช
100001723 นางสาว วันเพ็ญ เนาว์แก้ว
100001728 นางสาว กมลพรรณ พิมพา
100001729 นางสาว กุลกันยา โพธิ์สุ
100001732 นาย นที สุขเกษม
100001738 นาย ชัยณรงค์ ธรรมิรัตนเกษม
100001739 นาย บัญชา เวียงสิมา
100001752 นาย วิชาญ กําเนิดเกิด
100001761 นางสาว ทิพย์วรรณ ใจภา
100001763 นาย สุมิตร วิลัยพร
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เลขประจําตัวสอบ

รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.)
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2554)
หน่วยท่ี 1 ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ท่ัวไป)

ช่ือ - สกุล
100001768 นางสาว ภัทริน มณีโชติ
100001771 นาย ธนกร ปุณยธรโฆสิต
100001772 นาย ปณิธิ ผลบังเกิด
100001774 นางสาว วิชบูลย์ ศีตะโกเศศ
100001778 นางสาว ขวัญหทัย ฤทธิ์ชู
100001783 นางสาว เกล็ดแก้ว วรรณมณี
100001785 นาย ปรีชา พลรักษา
100001786 * นาย วศิน วีระเสถียร
100001788 นางสาว ณัฐชา อยุ่เกตุ
100001789 นาย สุวัฒน์ พูลพาน
100001790 * นางสาว ลัคนา จันทรวงศ์ศรี
100001791 * นาย วิกิจ รักชื่อ
100001794 นางสาว ช่ออ้อย กาฬภักดี
100001799 นาย อํานาจ เหล็งบํารุง
100001800 นางสาว เกศรินทร์ หมานหมัด
100001803 นางสาว อนิตรา นาวีระ
100001808 * นางสาว สมใจ เส้งเซ่ง
100001811 นางสาว วรา สุขเจริญคณา
100001814 นางสาว รัตติกาล กลัดเข็มทอง
100001816 นาง สดศรี ทุมมาเกตุ
100001817 นางสาว จุฬาลัย คํ้าคูณ
100001823 นาย มนตรี ส่องแสงจันทร์
100001824 นาง นิตยา พูลภิรมย์
100001840 นาย อธิพันธ์ สร้อยญาณะ
100001841 นางสาว ดารุณี ศรีภูธร
100001842 นาย จตุพล บุญสว่าง
100001846 นางสาว นุชนารถ ต้ังประเสริฐ
100001850 นางสาว ศริญญา โชติชุติพันธุ์
100001852 นางสาว สุจิรา สุนทรชัย
100001853 นาย ภูวิชญ์ ยิ่งเจริญ
100001854 นางสาว นริษรา โสมณวัตร์
100001858 นาย อร่าม พลปากดี
100001859 นาย ชัชชัย ยศพิรุฬห์พงศ์
100001860 นางสาว มยุรีย์ พวงงาม
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เลขประจําตัวสอบ

รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.)
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2554)
หน่วยท่ี 1 ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ท่ัวไป)

ช่ือ - สกุล
100001864 นางสาว กรัญญา จินาคํา
100001868 นาย มนต์ธร แน่นหนา
100001870 นางสาว วรรณิศา หวังใจ
100001873 นาย ปริญญา นวลเจริญ
100001879 นาย ณรงค์ศักด์ิ บนพิมาย
100001885 นาย อิสรา สังกะสินสู่
100001892 นาย เรวุฒิ บุญจวง
100001896 นางสาว พจน์ณีย์ โล้นทีชัย
100001901 นางสาว กัลยารัตน อุสสาสาร
100001904 นางสาว ศิริกานดา ยะคํา
100001909 นางสาว จุฑารัตน์ เล้าสุทธิพงษ์
100001912 นางสาว จินตวี จําเริญสาร
100001913 นาย กัมปนาท สุทธิรัตน์
100001915 นางสาว มลทยา สมนาค
100001916 นาย กัมปนาท หนูพัฒน์
100001921 * นางสาว วรัญญา ด่านทวีศิลป์
100001924 นางสาว สุภารัตน์ สาคร
100001930 * นางสาว สายชล พุ่มเกาะ
100001931 นางสาว วิภาวดี ศรีโยทัย
100001941 นางสาว นิภาภรณ์ ชูสีนวน
100001942 นาย วรรณวุฒิ แหลมเจริญพงศ์
100001943 นางสาว แค็ทธรียา ระดาเสริฐ
100001946 นางสาว สิริลักษณ์ ยอดระบํา
100001947 นางสาว อารีรัตน์ พลบจู
100001951 นาย เอกชัย ศุภประวัติ
100001957 นาย จารุต วิชัยคําจร
100001961 นางสาว วันทนา นิลรัตน์
100001963 นางสาว รัชนีกร บั้งเงิน
100001971 นาย เรวัตร งามแสง
100001979 นาง นภาภรณ์ คํามูล
100001985 นาย วิวรรธน์ วิทยายนต์
100001989 นาย อาทร จันทร์เรือง
100001990 นางสาว กนิษฐา ชํานิเกษตร์
100001991 นางสาว ศิริรัตน์ ชูเก็น
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เลขประจําตัวสอบ

รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.)
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2554)
หน่วยท่ี 1 ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ท่ัวไป)

ช่ือ - สกุล
100001992 นางสาว สุพรรษา เพชรนุ้ย
100002001 * นางสาว แสงมณี เกิดพงษ์
100002002 * นางสาว พรทิวา คล้ายเดช
100002006 นางสาว ชมพูนุช ชุมภูปฏิ
100002007 นางสาว แสงเดือน ศรีสุพัฒน์
100002009 นางสาว พิจิตรา โกติรัมย์
100002021 นางสาว หทัยชนก บัววารี
100002024 นางสาว ขวัญชนก สิโลทศ
100002030 นาย จักรพงษ์ บริสุทธิ์
100002034 นางสาว พชรวลัย เอ่ียมอาภรณ์
100002036 นาย อรรณพ สอนชา
100002039 นางสาว นิษา คุ้ยทรัพย์
100002045 นางสาว จิตรลดา ศรีภา
100002046 นาย อรรถวัฒน์ ลิ้มสมัย
100002047 นาย เฉลิมศักด์ิ เสริมผล
100002051 นาง ปวีณา สุเมธาโชติพงศ์
100002053 นาย เนติพล นนทธรรม
100002056 นางสาว ขัตติยาพร ถาคํา
100002066 นางสาว ปาริชาติ แก้วคําไสย์
100002070 * นาย ทวีพงษ์ ศรีผา
100002072 นางสาว พรธิพา สีสังข์งาม
100002082 นางสาว นวพรรษ สุขชีวี
100002083 นางสาว จรรญา จงอยู่
100002088 นาย สิทธิ ท้วมอยู่
100002095 นางสาว สมเนตร จันทวิชชประภา
100002096 นางสาว บุษยพรรณ จันทร์เสมารัตน์
100002098 นางสาว สุดาทิพย์ รันคําภา
100002099 นางสาว สุดารัตน์ กีดกัน
100002102 นางสาว นฤมล อุปละ
100002104 นาย ชลวิทย์ จันทร์ฝั้น
100002105 * นางสาว นพรัตน์ ถวิลเวทิน
100002108 นางสาว อัจจิมา ณ น่าน
100002113 * นางสาว ณัฐกานต์ สิตรุโน
100002114 นาย วิทยา ไชยพิเนตร
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เลขประจําตัวสอบ

รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.)
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2554)
หน่วยท่ี 1 ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ท่ัวไป)

ช่ือ - สกุล
100002120 นางสาว กาญจนา ต๊ิบปะละ
100002122 นางสาว ประดิชญา ต๋ันพรม
100002125 นางสาว นัทยา แก้วใจดี
100002127 นาย นิรันรัตน์ เจริญรักษ์
100002138 นางสาว ณัตฐา พลเสน
100002146 นาย อํานาจ อุ่นแก้ว
100002152 นาง กานต์สิริ ยาศิริ
100002153 นาย ณัฐวีร์ ยาศิริ
100002158 นางสาว ชุลินนา ลาภส่งผล
100002161 นาง ปนัดดา นิ่มนาค
100002165 นาย กิตติพงษ์ ทิพย์ปัญญา
100002166 นางสาว ศุทธวดี เจริญทรัพย์
100002175 นาง เทียมจันทร์ มงคลธรรม
100002180 นาย สรเพชร มาสุด
100002182 ว่าท่ี ร.ต. นันทภพ ชลเขตต์
100002202 นาย สาโรจน์ ถันจันทร์
100002204 นาย สุชาติ ถุงออน
100002209 นาย อภิเดช เกติยะ
100002212 นางสาว สุภาพร วงษ์จันทร์
100002215 นาย ชิตะภัทร โพธิ์แสน
100002220 นาง อรุณรัตน์ เอ่งฉ้วน
100002229 นาย ศรีอุดร เพชรเวียง
100002234 นาย อํานาจ รุ่งจรูญ
100002235 นาย ปรีชา มีนาค
100002243 นาย ธีระศักด์ิ ปัดถาทุม
100002245 นาย เอกรัฐ ศรีบุญตระกูล
100002248 นาย ณัทภัค คงสมบูรณ์
100002249 นางสาว ธนาภรณ์ แช่มเย็น
100002250 นางสาว ปิยรัตน์ กิติวงษ์
100002253 นางสาว สุมิตรา บุญเกิด
100002257 นางสาว วินิตา ศรีกงพาน
100002260 * นางสาว จริยา แย้มจรัส
100002275 * นางสาว พัชรา บํารุง
100002279 นาง พลีระษา รกัจะโป๊ะ
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เลขประจําตัวสอบ

รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.)
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2554)
หน่วยท่ี 1 ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ท่ัวไป)

ช่ือ - สกุล
100002281 นางสาว มาลัย ศิรทรัพย์ไพสิฐ
100002284 นางสาว ปนัดดา อินพิทักษ์
100002290 * นาย ชุมพล จันทรพงศ์
100002291 นางสาว พนิดา ทนันไชย
100002299 นาย ภูริพงษ์ จันทร์นาม
100002300 นาย ฉัตร์มงคล อ่อนสัมพันธ์
100002303 นางสาว กัลยา พ่วงเจริญ
100002307 นาย ณัฐพงษ์ โพธิ์ศรี
100002308 นาย อนุชา ก๋าใจ
100002317 นาย วสันต์ ชัยชนะ
100002319 * นาย เสกสรรค์ อุดมการเกษตร
100002321 นางสาว อุษณีย์ กิจว่องไวไพศาล
100002327 นางสาว กมลลักษณ์ ปูริยะ
100002328 นางสาว ศุภลักษณ์ ชิตวรกุล
100002334 นาย วิชิต พิเมย
100002338 นางสาว อรพรรณ ขันเพียแก้ว
100002339 นางสาว วิลาสินี จันทร์หอม
100002343 นาย สุรเชษฐ์ สงึมรัมย์
100002345 นางสาว ยุพิน ประทัด
100002352 นาย รชตะ แสงประทุม
100002374 นางสาว ศิรานุพร ก่ิงคํา
100002391 นาย เอนกพงษ์ ชัยชนะ
100002393 นางสาว วริสรา ปลื้มฤดี
100002395 นางสาว เบญจวรรณ์ สุภาพ
100002396 นางสาว นันทิดา สุภาพ
100002398 * นาย ธงชัย หงศรีเมือง
100002400 นางสาว ศุภลักษณ์ ภูมิสุข
100002408 นาย ณรงค์ศักด์ิ ศรีสุวอ
100002414 นาย ชัชวาลย์ ลีลาทรัพย์เลิศ
100002415 * นาย ชรินทร์ เกษตรลักษมี
100002416 * นางสาว สุวิสา พรานไพร
100002417 นางสาว อัจฉราวรรณ ศรีสุข
100002421 นาย คมกริบ ไพรสณฑ์
100002423 นางสาว สุนิษา อรุณคีรีวัฒน์



รายละเอียดแนบท้าย 1
หน้าท่ี 24/35

เลขประจําตัวสอบ

รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.)
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2554)
หน่วยท่ี 1 ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ท่ัวไป)

ช่ือ - สกุล
100002424 * นาย เชษฐ์ วรวุฒิพุทธพงศ์
100002426 นาย ธราดล ปัญญาวิชา
100002428 นาย อิสระ กายขุนทด
100002429 * นางสาว ทิพสุคนธ์ คุณเศรษฐ์
100002436 นางสาว เจนจิรา ลีละผลิน
100002443 นางสาว อัญชลี นาทองคํา
100002448 * นาย ยุทธภูมิ ดงแสนสุข
100002454 นาย เอกวัฒน์ ศรีกลาง
100002457 นางสาว มัลลิกา จินดาจํานงค์
100002460 นางสาว โสภิศ บุ่งอุทุม
100002466 นาย ราเมธ แซ่เหลา
100002467 * นาย อนิวรรตน์ สมชีวิตา
100002474 นางสาว สุจิตรา วะลับ
100002475 นาย ชาญศักด์ิ สิทธิพงศ์
100002482 นางสาว เมธิญากรณ์ ทองรอด
100002491 นางสาว เพ่ือนแพง จิณะไชย
100002496 นางสาว วนิดา อาจกล้า
100002517 นาย ยุทธพร ฝนทั่ง
100002534 นางสาว สุจิตรา นารีจันทร์
100002549 นาย นพดล สีอ่อน
100002550 นาย เกวลิช นาคสิทธิ์
100002551 นางสาว ราตรี อยู่ยืน
100002557 นาย ชนาวุธ มุกดา
100002558 นาย อาทิตย์ อุทาโพธิ์
100002561 นางสาว สันศนีย์ เมฆหมอก
100002564 นางสาว อรกมล ฤคดี
100002569 นาง กุลธิดา คารมณ์
100002570 นางสาว วัลยา คํามุกชิก
100002575 นาย เสกสรร ธาตุไพบูลย์
100002585 นางสาว วิไลพร ชวศรี
100002588 นางสาว อรทัย งูเขียว
100002591 * นางสาว อมรศรี ไชยวงษ์
100002597 นางสาว ฤทัย พริกมาก
100002601 นางสาว นริศรา ยงกสิกรรม
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รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.)
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2554)
หน่วยท่ี 1 ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ท่ัวไป)

ช่ือ - สกุล
100002602 นางสาว อรวรรณ สุวรรณศรี
100002608 นาย ชูมิตร มะชิโกวา
100002610 นาย วุฒิชัย พลหนองหลวง
100002618 * นางสาว เมธาวดี ไมอักรี
100002620 นาย ศังกร แสงเดือน
100002629 นางสาว เทวิณี พันธ์สิทธิ์
100002632 นางสาว ชนนิภา ทองรอด
100002634 นาย วิโรจน์ เล่าเกษตรวิทย์
100002637 นางสาว สุวรรณ์ โกเมน
100002638 นางสาว อนุสรณ์ ขุนโนนเขวา
100002641 นางสาว จินตนา ศรีสุวรรณ์
100002659 นาย ศักด์ิดา ขุนทอง
100002662 นางสาว วีรณัฐ ศักด์ิสิงห์
100002664 นางสาว วิชุดา สมส่วน
100002666 นาย ฉัตรชัย หล่าบรรเทา
100002672 นางสาว อรญา จูฑะประชากุล
100002673 นางสาว วิลาสิณี สุนทรชัยกิจ
100002678 นางสาว ทิพวรรณ ปัญญาสีห์
100002679 นาย ธีรพงศ์ มังคะวัฒน์
100002680 นางสาว วีราภรณ์ อินทรักษ์
100002681 นาย สุรัจ เลิศวิชัยกุล
100002687 นาย กมลสันต์ ไชยสีติ๊บ
100002689 * นาย พงษ์อินทร์ กินาวงศ์
100002690 นางสาว ปนิดา ชาวกงจักร์
100002696 นางสาว สราลี ปราบพาล
100002701 นางสาว นาถยา พานทอง
100002702 นางสาว ณัฐชานันท์ วิบูลย์โชติกร
100002707 นาย บดินทร์ ศิริวงศ์
100002708 นาง เรณุกา บุตมี
100002712 นางสาว พนิดา ปงลังกา
100002725 * นางสาว กัลยารัตน์ สุบรรณรัตน์
100002729 นางสาว นลินี ไชยพร
100002734 นางสาว พรรณทิพา ทองคําเปลว
100002755 นางสาว ญาณิกา จําเริญขจรสุข
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เลขประจําตัวสอบ

รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.)
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2554)
หน่วยท่ี 1 ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ท่ัวไป)

ช่ือ - สกุล
100002758 นาง วราภรณ์ ตู้ไม้ป่า
100002763 นางสาว ฤทัย วงษ์ประดิษฐ์
100002768 นาย ปรีดา มวนศักด์ิ
100002775 นาย สุวิทย์ อามาตมนตรี
100002782 นาง ทัชชกร ยังศรีนาค
100002786 นาง ปวีณา ปั้นสุข
100002791 นาย ปิยวิทย์ หาปัญนะ
100002792 นางสาว ธนารัตน์ สุคนธ์
100002795 นาย กําแพง แก้วสุวรรณ์
100002799 นาย จิตติ จันทร์ภาภาส
100002807 นาย สุรศักด์ิ ก้ัววงษ์
100002818 นาย เอกจิตต์ คําด้วง
100002825 นาย อภิสิทธิ์ ห่านตระกูล
100002827 * นางสาว บุณยจิตต์ ศักด์ิทีเหลา
100002832 นางสาว สายใจ หม่ืนภักดี
100002834 นาย อภิวัฒน์ เงินกลั่น
100002837 * นางสาว วันวิสา พรมขันธ์
100002845 นางสาว ชมพูนุท ชมญาติ
100002848 นาง ดารุณี แท่งเงิน
100002849 นางสาว ธัญญรัตน์ ภัทรชนนวรพล
100002850 นางสาว ธัญพร ชัยพร
100002861 นาย ปัญญา ธุระนา
100002869 นาย สุระวิทย์ ปัญญา
100002871 นางสาว ศิรประภา สุวรรณมณี
100002872 * นางสาว จินตนา รัตนบุรี
100002875 นาย สัญชัย ปัญจะเรือง
100002879 นางสาว นิตชคุณ กาสังข์
100002886 นาย สัจจะพล จันทรวงษา
100002896 นางสาว อุทัยวรรณ คําผง
100002898 นางสาว นิชนันท์ พงศ์กิตติศักด์ิ
100002903 นาย สมพร บุญชื่น
100002908 นาย เนตรดุลย์ บุญทวีศักด์ิ
100002912 นาย ไพบูรณ์ เลิศวงศ์รัตนกุล
100002917 นาย อดุลย์ กุณา
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เลขประจําตัวสอบ

รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.)
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2554)
หน่วยท่ี 1 ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ท่ัวไป)

ช่ือ - สกุล
100002951 นาย สรศักด์ิ แก่อินทร์
100002960 นางสาว กนกนต ศรีประภา
100002962 นางสาว รุ่งนภา ทองเคร็ง
100002967 นางสาว นุชจรินทร์ มุ่งนากลาง
100002985 นาย ไพศาล เชษฐสิงห์
100003017 นาย สุพจน์ จินต์สุภาวงศ์
100003020 นาย เกรียงฤทธิ์ แก้วบ้านเหล่า
100003025 นาย ชาญณรงค์ ศศิธร
100003030 นางสาว นีรนุช ตาละกา
100003032 นางสาว ณพิชญา วาจามธุระ
100003033 นางสาว วลีรัตน์ ชินวงษ์พรม
100003036 นางสาว ปาริชาติ ธานี
100003040 * นาย วีระยุทธ ละอองเอ่ียม
100003054 นางสาว ณัฐณิชา แปงบุญเลิศ
100003070 นางสาว ประไพพรรณ โพธิ์ขุนทด
100003085 นางสาว จิรัสย์ชา กองแก้ว
100003088 นางสาว นิธิมา รัตติโชติ
100003089 นางสาว จรญิญา เนตรภักดี
100003091 นาย จิรวุฒ มงคล
100003101 นางสาว ภควรรณ วิบูลย์ปิ่น
100003109 นาย วีระยุทธ โพธิ์ไทร
100003116 นางสาว นิติรัตน์ ภักดีสงวน
100003117 * นาย ศักด์ิชัย เนตรคุณ
100003120 นาย พิษณุ ก๋าวิตา
100003123 นาย เดชา เกิดแก้ว
100003129 นางสาว ปิยาภรณ์ ศรีสุข
100003145 นางสาว ปณิดา ประทุมคํา
100003159 * นางสาว อุไรพร บุญเพชร
100003162 นางสาว ธัญพร ใจธง
100003172 นาย อรรถพล มนตรี
100003176 นาย กิจติพงษ์ หน่อท้าว
100003178 นาง พรสุรี กาญจนา
100003180 นางสาว วรรณวิสา สพประสงค์
100003184 นาย ชโลทร หลิมเจริญ
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รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.)
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2554)
หน่วยท่ี 1 ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ท่ัวไป)

ช่ือ - สกุล
100003187 นาย พงษ์พัฒน์ พิมเสน
100003197 นาย ดลพ สุภาวรรณ์
100003201 นางสาว วนิดา อินทรสุข
100003203 * นางสาว กรรณิการ์ กริมสวัสด์ิ
100003204 นาย สุรเชษฐ์ กลยนีย์
100003220 นาย นิติธร เติมทานาม
100003227 นาย เพลียว คําประภา
100003234 นาย นครศักด์ิ อวนพล
100003236 นางสาว สุพรรณี ทองดี
100003237 นางสาว รัตนา เรพล
100003243 นางสาว วิไลลักษณ์ เจ้ยทอง
100003246 นางสาว ปารณีย์ มีจิตร
100003248 นางสาว ศุภิสรา ม่วงดิษฐ
100003252 นางสาว ณัฐกฤตา พิทธยาพิทักษ์
100003262 นาย มหิธร สมบัติสวัสด์ิ
100003264 ว่าท่ีร้อยตรี เมธี สลักคํา
100003265 นาย ประสงค์ ศิริการ
100003275 นางสาว พรทิพย์ แซ่โล้ว
100003295 * นาย ณรงค์ รัตนพันธ์
100003302 นางสาว จงดี อ้นจันทร์
100003306 นางสาว นริสรา ศรีเข้ม
100003308 นางสาว นริสรา พานพ่วง
100003313 นางสาว เกษราภรณ์ เข็มขาว
100003318 นางสาว ศศกร สุวรรณกาศ
100003322 นาย ธนจิรพัชร พัฒนศักด์ิภิญโญ
100003329 * นางสาว อมรรัตน์ จันทร์อ้วน
100003330 นางสาว ดวงพร ขําประดิษฐ
100003334 * นางสาว มาลี ทองเจริญ
100003343 นาย กนก สวัสด์ิพล
100003351 นาย สุริยวุฒิ ชิณวงษ์เกตุ
100003366 นางสาว ชลอ ดอกกระโทก
100003368 นาย ณัทกฤช แววดี
100003371 นางสาว สุภาภรณ์ เรือนกระโทก
100003373 นางสาว เยาวลักษณ์ โพธิ์สิน
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รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.)
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2554)
หน่วยท่ี 1 ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ท่ัวไป)

ช่ือ - สกุล
100003380 นาย พงศกร พันธุ์พาณิชย์
100003389 นางสาว ปยุดา สลับศรี
100003392 * นางสาว นวรัตน์ มฤคศิรมาส
100003393 นางสาว สิริลดา สิทธิวิชชาพร
100003394 นางสาว พรทิพย์ แสงมุขดี
100003395 นางสาว ประพิมพร จันทะโข
100003399 นางสาว วัชราพร ไชยน้อย
100003409 นาย ดุสิต บุญเลิศ
100003412 นางสาว ณรัฐนันทน์ สุวรรณผ่อง
100003413 นางสาว อินทิรา พันธาสุ
100003414 * นางสาว โฉมยา เผือกกล่อม
100003417 นาย คมกฤช พวงเดช
100003422 * นางสาว ชุติมา วิริยะดุษณี
100003425 นาย ไกรสร ดํารงศักด์ิ
100003434 นางสาว วารุณี ลายหงษ์
100003449 นาย อธิวัฒน์ วงษ์ม่ัน
100003461 นางสาว ชัญญา คําใส
100003465 นาย ดนัย ใจจะดี
100003469 นางสาว เบญจวรรณ สิทธิเวช
100003470 นางสาว แววตา พลกุล
100003472 * นาย วุฒินันท์ อุดมมงคลกิจ
100003485 นางสาว ปานศิริ นิบุญธรรม
100003493 นางสาว ภณิดา คําแสน
100003495 นาย นิรันดร์ ขุขันธิน
100003499 นาย บัญชารัตน์ พรมมี
100003501 นางสาว ธมน พลเยี่ยม
100003503 นาย ธงชัย จันทร์จู
100003504 นางสาว วาสนา ไทยถาวร
100003511 นาย สุมงคล แก้วบุบผา
100003521 นางสาว จันทร์ทิพย์ อ่ิมเพ็ง
100003534 นางสาว ฐิรัติภรณ์ คุ้มสมบัติ
100003547 นางสาว กรรณิการ์ บ่วงรัมย์
100003552 นาง ธีราภรณ์ จันทะกรณ์
100003559 นางสาว เกศิณี แก้วมาลา
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รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.)
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2554)
หน่วยท่ี 1 ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ท่ัวไป)

ช่ือ - สกุล
100003560 * นางสาว รุจิรารัตน์ สตารัตน์
100003577 นางสาว พร้อมกมลภรณ์ สีหอม
100003602 ว่าท่ีร้อยตรี ชัชวาลย์ ศรีอุบล
100003606 นาย ศิพัตม์ ธารประสิทธิ์
100003646 * นางสาว มณีรัตน์ รัตนชมภู
100003654 นางสาว เนตรนภา ศรีสองสม
100003659 นาย เจษฎา บุตรดีไชย
100003660 นางสาว ประไพ สังฆะมณี
100003666 นาย ศราวุฒิ ปิงเขียว
100003670 นาย สาโรจน์ ตันกิจเจริญ
100003672 นาย ปราฌัญ จันทร์เป็งผัด
100003676 * นางสาว นิรดา แป้นนางรอง
100003683 นางสาว สุรัญญานี พันธุ์ชัย
100003688 นาย วสุภัค เอ่ียมใส
100003689 นางสาว พรทิพย์ อินทะหลุก
100003692 * นาย ประกฤต จันทน์เกษร
100003702 นาย ต่อตระกูล วัณณะสิริ
100003710 นางสาว สุมาลี แพงวิเศษ
100003721 นางสาว มัณฑณา รักราวี
100003738 นาย ธนบดินทร์ วงษ์เมืองแก่น
100003740 นางสาว ภาวิณี พุฒใจกา
100003741 นาย พิเชษฐ์ รักชาติ
100003746 นางสาว นุชนัดดา ชื่นสุนทร
100003750 นาย พรเพชร เผ่าแก้ว
100003757 นาย ณฐกร ต่อสกุล
100003774 นางสาว ภัทราพร ช่วยเมือง
100003780 * นาย สมาน ประติสัตย์
100003781 นาง วิรารัตน์ แสงราม
100003783 นางสาว พัชรรัชต์ ยะใจ
100003788 นางสาว เพชรดา เพ็งตา
100003796 นาย เอกราช มีวาสนา
100003801 นางสาว ธัญลักษณ์ เกิดบัวทอง
100003814 นางสาว วัลยา บรมสุข
100003824 นางสาว อรอุมา ลิยี่เก
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รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.)
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2554)
หน่วยท่ี 1 ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ท่ัวไป)

ช่ือ - สกุล
100003834 นาย อาณัติ ต๊ะวิไชย
100003836 นางสาว ปาจรีย์ ปะดุกา
100003855 * นาย กฤษณ์ พิเนตรเสถียร
100003866 นางสาว เกศรินทร์ บุญนาค
100003869 * นาย ประสงค์ พงษ์พิมาย
100003874 นางสาว อรพรรณ ศรีสวัสด์ิ
100003877 นางสาว วชิราภรณ์ อ่ิมแก้ว
100003886 นางสาว พัชรินทร์ ทวีทอง
100003902 นางสาว ภรณ์ชนก ทิพภักดี
100003905 นาย พิชิต บุตรดี
100003907 นาย พัฒนพงษ์ ว่องเพ็ชชัย
100003908 * นาย บดินทร์ สืบพันธ์โกย
100003937 นาย พงษกร บุญต่อ
100003958 นางสาว วราขวัญ บุญยัง
100003961 นางสาว อัจฉรา โชติกะสิริ
100003978 นาย อนุรัก ยศธิพานา
100003979 * นาย ผจญ เรืองโรจน์
100003981 นาย สักชัย บัวทุม
100003991 * นางสาว อัมราวดี ศรีสุขใส
100003992 นาย ยุทธพล ทองปรีชา
100003993 นาง โสภาวดี สุวรรณม่ิง
100004011 นางสาว อรพรรณ เกิดมี
100004015 นางสาว ณภาภัช เหล็กชุบ
100004019 นาย ธงชัย พรหมศร
100004021 นางสาว อาภัสสร ศรีสุภาพ
100004028 นางสาว นีรนุช ม่ิงเมือง
100004031 นางสาว เบญจมาศ พันธุ์ดี
100004032 นางสาว ปรียา เพชรแก้ว
100004040 นางสาว สุนิตรา คามีศักด์ิ
100004045 นางสาว จุฑารัตน์ เตียะเพชร
100004049 นาย ปฏิพัทธ์ อุดมสมุทรหิรัญ
100004062 * นางสาว จุฑาวรรณ ภูศรีฤทธิ์
100004064 นาย วิเชียร แก้วดอนรี
100004066 นาย อนุชัย สังเขป
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รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.)
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2554)
หน่วยท่ี 1 ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ท่ัวไป)

ช่ือ - สกุล
100004072 นาย ปรีดา นาคปรีชา
100004083 นาง ชะเอม เกษมรัตน์
100004085 นางสาว วรารัตน์ สามกองงาม
100004089 นาย กฤษฎา บัวนาค
100004096 * นางสาว ทัศนีย์ ทองพันชั่ง
100004113 นางสาว นิษา ไชยวงศ์
100004117 นางสาว สุรีรัตน์ วงษ์ชื่น
100004134 * นาย อุทัย สิงหชาติ
100004159 นาย ศุภฤกษ์ วิภาคะ
100004174 นาย วิทวัส สอนอ่อน
100004180 นาย พุฒิพงษ์ เพ็งฤกษ์
100004183 นาย ศุภชัย อรทัย
100004191 นาย เขมะชาติ วงศ์วิสุทธิ์
100004204 * นางสาว อรอารีย์ คงเกษม
100004235 นาย จักรชัย แก้วพิภพ
100004237 นางสาว จันทิมา จันทนพิมพ์
100004250 นาย เอกชัย มาทํา
100004256 นางสาว น้ําเพ็ชร แสงอาวุธ
100004258 นาย มณฑล ใสแจ่ม
100004260 นาย ประสงค์ โยระภัตร
100004263 นาย มนตรี ทะนารี
100004273 นาย เอกสิทธิ์ สีทาไข
100004279 นางสาว ธัญญาภรณ์ ศรประสิทธิ์
100004285 * นาย กิตติรัตน์ แก้วบัวปัด
100004288 นาย อิทธิพล พงษ์สําราญ
100004308 นาย ดํารงค์ ศรีเมือง
100004316 นาย พริษฐ์ ม่วงมิตร
100004317 * นาย เริงฤทธิ์ คุปต์กาญจนากุล
100004327 นางสาว ปิยาภรณ์ ไตรวงษ์
100004339 นาย ภูริชาติ สีแก้ว
100004344 นางสาว ปวีณา คงเมือง
100004369 นาย วรายุทธ วงค์อ่ิน
100004373 นาย กนกพันธ์ ยินดีจันทร์
100004400 นาย สมพร สายกลิ่น
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รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.)
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2554)
หน่วยท่ี 1 ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ท่ัวไป)

ช่ือ - สกุล
100004404 นางสาว นงลักษณ์ พรมชัย
100004409 นาง อารียา จันทรขันตี
100004436 นาย อดิศร นิ่มอนงค์
100004438 นาย พรชัย ชั่งทุ่งใหญ่
100004443 นาย กนกศักด์ิ สุริยะโรจน์
100004446 นางสาว ณัฐกฤตา แก้วคํา
100004468 นาย อนุวัฒน์ สิทธิปัญญา
100004480 นางสาว ชวนชิด หมู่โสภณ
100004481 นางสาว พรพิมล ฟองตา
100004495 นางสาว นาถยา คิดคําส่วน
100004499 นางสาว ดวงพร เรืองกฤษ
100004502 นาย ภัคธร ขยันการนาวี
100004511 นาย สรายุทธ หม่ืนชํานาญ
100004518 นางสาว สุกัญญา บุญสวัสด์ิ
100004525 นางสาว รัศมี คําอาจ
100004527 นาย ฉัตรชัย ปานปิ่น
100004531 นาย ปรีดา รอดนวล
100004539 นาย ทศพล ไม้แสนช่าง
100004541 นางสาว อมราพร สุดทวี
100004545 * นางสาว วีราภรณ์ สร้อยเพ็ชร์
100004554 นางสาว กานต์รวี ศรีพวงผกาพันธุ์
100004565 นาย ก้องปฐพี ตันสุชาติ
100004597 นาย กวิศ พิมพิรัตน์
100004601 นาย สุวิทย์ ถาวรวงษ์
100004607 นางสาว วิระวรรณ ชมเชย
100004615 นางสาว ณัชชาทันต์ บุรินทร์รัตนโชติ
100004642 นางสาว อุไรวรรณ สุกด้วง
100004669 นาย ธนศักด์ิ วิวัฒนวานิช
100004670 นาย กนกสิน ธาราพงษ์
100004695 นาย วิชิต ประไวย์
100004705 นาย วัชรพงษ์ วงค์คําปวน
100004707 นางสาว ขนิษฐา สุขโสม
100004729 นาย นพดล อุปถัมภ์
100004746 นางสาว จริญญา มุ่งม่าน



รายละเอียดแนบท้าย 1
หน้าท่ี 34/35

เลขประจําตัวสอบ

รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.)
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2554)
หน่วยท่ี 1 ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ท่ัวไป)

ช่ือ - สกุล
100004769 นางสาว อาทิตยา ทองแกมแก้อาทิตยา ทองแกมแก้ว
100004775 นาย อินทร์ธัชว์ ศรีบุตต์
100004781 นางสาว จตุพร หอมเงิน
100004787 นางสาว นงลักษณ์ โคตรสมบัติ
100004792 นางสาว วิไลรัตน์ สิงห์แก้วฟู
100004798 นางสาว รุ่งอรุณ ทิศกระโทก
100004814 นางสาว พัชราภรณ์ เพ็ชรทอง
100004815 * นางสาว ปณิตา อาจหาญ
100004820 นาย สมบูรณ์ ศรีม่ัน
100004830 นาย ธราวุฒิ คําหล้า
100004840 นาย ณัฐกิตติ์ เทพอุดม
100004859 * นางสาว จุฬารัตน์ พันธุมะเกียรติ
100004861 นางสาว อรัญญี แสนอุดม
100004877 นางสาว วิไลภรณ์ เกรียวกระโทก
100004887 นาย ชาญกิจ หอมจันทร์
100004904 นาง วไิล อนุศาสนะนันท์
100004910 * นางสาว รุ่งทิวา แพงมี
100004915 นาย ธีรศักด์ิ แสงเพ็ง
100004926 นางสาว พลับพลึง พ่ึงไทย
100004928 นาย สัญพิชญ์ ฝ้ายเทศ
100004959 นางสาว สุมาลี ศรีนวล
100004977 นาย ตุลย์ แก่นหอม
100004984 นาย พิฎชิต เหลืองหิรัญ
100004993 นางสาว ฐนิตา วิโรจน์กุล
100004994 นางสาว จิราณี คชภูมิ
100005004 นาย พิชัย ปิ่นเมือง
100005008 นาย ศุภเนตร พิศาลกุล
100005021 นาง ธัญญลักษณ์ เตาะกะโทก
100005026 * นาย ชนินทร์ สุนทรวาทิน
100005034 นาย เศรษฐ์ เลิศพฤฒิพงศ์
100005037 * นาย หลักเขต สุวรรณารัณย์
100005045 * นางสาว ฬุริยา อุ่นเดช
100005087 * นางสาว ประพาฬรัตน์ มะโนตา
100005095 นางสาว กนกวรรณ เชยชม



รายละเอียดแนบท้าย 1
หน้าท่ี 35/35

เลขประจําตัวสอบ

รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.)
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2554)
หน่วยท่ี 1 ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ท่ัวไป)

ช่ือ - สกุล
100005102 นาย สุทธิรักษ์ ใจมา
100005117 นางสาว มาลิไพร นามมะ
100005122 นางสาว เสาวรส ธรรมเพียร
100005129 นาย เจริญ จักขุจันทร์
100005131 นาย ไพฑูรย์ ละลา
100005165 นางสาว รุ่งทิวา ชูศรี
100005191 * นาย เศรษฐ์สัณห์ มณฑลเพชร
100005206 นางสาว ขวัญชนก พรหมดีสาร
100005211 นาย อานนท์ วงษาบุตร
100005242 นางสาว นัททพร บุญกอบ
100005254 * นาย วิวัชร์ กาญจนการุณ
100005255 นางสาว สุภาวดี บัวเพ็ง
100005260 นางสาว อรอุมา ด้วงงาม
100005275 นางสาว กรณ์วดี ตุ้มทรัพย์
100005283 นางสาว นิตยา สมภูงา
100005290 นาย สุทธิพงค์ วุ่นบัว
100005291 นาย สมโชค คําคณา
100005295 นางสาว รัชนี ระรื่นรมย์
100005300 นางสาว จริาวรรณ คงจันทร์
100005311 นาย สุขสันต์ เล็กน้อย
100005318 นาย ณัฐนันท์ สาริกขา
100005319 นาย ศุภโชค แทรกสุข
100005328 นาง นงค์เยาว์ บุญยศ
100005336 นางสาว บุญถม คําภาค
100005339 นางสาว จิตติรัตน์ ชูชาติ
100005341 * นาย ศรชัย หงษ์ศรี
100005345 นางสาว ศศิธร ประมวล
100005354 นางสาว ปรางทิพย์ มณีแสง
100005357 นางสาว เกตุกาญจน์ สงวนมิตร
100005385 นางสาว ธิดารัตน์ เตี๊ยกคํา
100005388 นาย ชรินทร์ ขําดี
100005391 * นาย ธวัชชัย บุดดา

หมายเหตุ : ผู้ท่ีมีเครื่องหมาย * หน้าชื่อ หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
เนื่องจากคุณวุฒิการศึกษาท่ีกรอกไว้ในใบสมัครไม่ตรงหรือไม่ชัดเจนตามประกาศรับสมัคร
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เลขประจําตัวสอบ
200000008 นางสาว เกตุวดี เลาหสกุล
200000018 นาย ประธาน ลายหมู่
200000019 นางสาว อิงอร ภาคเจริญ
200000022 นาย วีระชัย เพ็ชรทอง
200000024 นางสาว เพ็ญนภา ฤทธิมาส
200000028 นาย จรัญ ทับทิมทอง
200000029 นางสาว ดวงพร ดิสวัสด์ิ
200000030 นางสาว รุสลีนา สาเมาะ
200000034 นาง ยินดี ตรีรัญเพชร
200000038 นางสาว อังคณา จิเบ็ญจะ
200000042 นางสาว ณพัทร์ อาจหาญณรงค์
200000045 นางสาว แพธาร ทองมีขวัญ
200000046 นางสาว เสาวณี เวชประพันธ์
200000051 นางสาว อุไรวรรณ ละอองศรี
200000053 นาย สมปอง เหมโคกน้อย
200000060 นางสาว ภาวิณี ลั่นสุวรรณ
200000061 นางสาว ชญาภา นวลรัตน์
200000064 นางสาว นาตยา กาฬภักดี
200000065 นางสาว เบญจวรรณ เพชรศรี
200000066 นางสาว สุวรรณี คํามี
200000070 นาย วัชระ สุวรรณชาตรี
200000071 นางสาว นูเรน อาแว
200000075 นางสาว มัสลีนา สามารอเมาะ
200000077 นาย ทวีศักด์ิ ต่างสี
200000082 * นาย ปฐมพงษ์ จุลเทพ
200000092 นางสาว สิริพร หมานสกุล
200000110 นางสาว นิธิมา ชูนุ้ย
200000112 นาย เจษฎาพร กันภัย
200000113 นางสาว ภัทรสิริตา พรหมประสิทธิ์
200000114 นางสาว นริสา มะแซ
200000115 นางสาว ฆอรีเยาะ สะอะ
200000123 นาย ชัยยศ สุวรรณลิขิต
200000141 นาย พิทักษ์ พรหมเทพ
200000146 นาย คารมณ์ จันทร์แก้ว

ช่ือ - สกุล

รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.)
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 9 มิถนุายน 2554)

หน่วยท่ี 2 ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)



รายละเอียดแนบท้าย 1
หน้าท่ี 2/2

เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - สกุล

รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.)
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2554)

หน่วยท่ี 2 ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)

200000153 นางสาว อรวรรณ สังหาด
200000158 นาย ชัยยศ โลหภาษัย
200000168 * นางสาว จิรา อิสสะโร
200000174 * นางสาว มณีนุช ทิพย์ชิต
200000193 นางสาว นิศานาถ บัวทอง
200000210 นาย กอเดร์ สลําเหม
200000219 นางสาว โสมฤทัย อินทมะโน
200000223 นางสาว นนทกร จันทร์แสง
200000228 * นางสาว อาบีด๊ะ มาระมาต
200000231 นาง สุวรรณี อินทองแก้ว
200000237 นาย อาซราน เต๊ะสอ
200000240 นางสาว รัตนาภรณ์ เพชรจํารัส
200000246 * นางสาว จุฑารัตน์ พรมจุล
200000247 นางสาว วิภา รุ่งเรือง
200000264 นาย นราธิป จันทร์แก้ว
200000270 นาย ไชยพงค์ ทะนันชัย
200000285 นาย ไพบูลย์ สาลีโท
200000296 นางสาว อุทุมพร ทับทัด
200000298 * นางสาว อาซียัณ ดือราแม
200000324 นางสาว นิชาภา โชติกเสถียร
200000341 * นางสาว กมลพร ทายะพิทักษ์

หมายเหตุ : ผู้ท่ีมีเครื่องหมาย * หน้าชื่อ หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
เนื่องจากคุณวุฒิการศึกษาท่ีกรอกไว้ในใบสมัครไม่ตรงหรือไม่ชัดเจนตามประกาศรับสมัคร
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กําหนดการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์)
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ (ทั่วไป) และตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)

ตําแหน่ง เวลา เลขประจําตัวสอบ

สอบวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2554 ณ หอประชุมโรงเรียนหอวัง (ลาดพร้าว) แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
หน่วยที่ 1 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
(ทั่วไป)

08.00 น.
13.00 น.

100000002 – 100001678
100001680 – 100005391

ตําแหน่ง เวลา เลขประจําตัวสอบ

สอบวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา
ถ. สงขลา- เกาะยอ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา
หน่วยที่ 2 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
(จังหวัดชายแดนภาคใต้)

08.00 น. 200000008 – 200000341

 ทั้งน้ี ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบที่มีเลขประจําตัวสอบข้างต้นจะต้องไปรายงานตัวและเข้ารับฟังคําช้ีแจง
รายละเอียดต่าง ๆ ก่อนเข้าสอบ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดไว้น้ี ผู้ใดไม่ไปตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
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