
    (สําเนา)

  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร
         เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
                 กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเก่ียวกับการสอบ

    --------------------------------

ตามท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรได้ดําเนินการนํารายช่ือผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556
ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมส่งเสริมการเกษตร น้ัน
 

บัดน้ี กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จํานวน 120 คน (ลําดับที่ ลําดับท่ี 207 - 326) มาสมัครเข้ารับการประเมิน
ความเหมาะสมกับตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ
เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จํานวน 91 คน ดังรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศน้ี

(ก) กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
ให้ผู้สมัครเข้ารับการประเมินฯ เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่

สอบ ดังน้ี

วัน เวลาสอบ หลักสูตรและวิธีการสอบ
เลขประจําตัว
เข้ารับการ
ประเมิน

สถานท่ีสอบ
อุปกรณ์ท่ีใช้
ในการสอบ

วันอาทิตย์ท่ี 22
ธันวาคม 2556
เวลา 10.00 – 11.00 น. สอบข้อเขียน (ปรนัย)

(คะแนนเต็ม 60 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถ
เกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐ
มนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์
และสวัสดิการของข้าราชการ
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงบ
ประมาณ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร
และความรู้อ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ

1 - 91 ห้องประชุมเลขท่ี 7
กรมส่งเสริมการเกษตร
อาคาร 1 ชั้น 5

- ปากกา
- น้ํายา

ลบคําผิด

 

 วันอาทิตย์ที่ 22 …
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วัน เวลาสอบ หลักสูตรและวิธีการสอบ
เลขประจําตัว
เข้ารับการ
ประเมิน

สถานท่ีสอบ
อุปกรณ์ท่ีใช้
ในการสอบ

วันอาทิตย์ท่ี 22
ธันวาคม 2556
เวลา 13.00 น.
เป็นต้นไป

สอบสัมภาษณ์
(คะแนนเต็ม 40 คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าท่ี
จากประวัติส่วนตัว ประวัติการ
ศึกษา ประวัติการทํางาน จากการ
สังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของ
ผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์
ท้ังนี้ อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติม
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมใน
ด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ท่ีอาจใช้
เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ในหน้าท่ี ความสามารถ ประสบ
การณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย
อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ
ของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม
จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วม
งาน รวมท้ังสังคม และสิ่งแวดล้อม
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ปฏิภาณ
ไหวพริบ และบุคลิกภาพอ่ืน
เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก
สมรรถนะท่ีจําเป็นของตําแหน่ง

1 - 91 ห้องประชุมเลขท่ี 7
กรมส่งเสริมการเกษตร
อาคาร 1 ชั้น 5

-

(ข) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
การประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งจะใช้วิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ทั้งน้ี

ให้ผู้สมัครสอบปฏิบัติตามคําสั่ง ระเบียบ และวิธีการสอบอย่างเคร่งครัด
1. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน

1.1 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
ห้ามสวมกางเกงขาสั้นเหนือเข่า (ยกเว้นเคร่ืองแบบ) เสื้อไม่มีแขน หรือรองเท้าแตะฟองน้ํา

1.2 เป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบ ที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และจะต้อง
เข้าสอบ ตามวัน เวลา และสถานที่สอบที่กําหนดไว้

1.3 ไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้
ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว

1.4 ผู้สมัครสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากที่ได้เริ่มสอบแล้ว 15 นาที จะไม่อนุญาต
ให้เข้าสอบ

 1.5 ต้องนําบัตร …



 -3 -

1.5 ต้องนําบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย
ลายมือช่ือ และเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน ไปในวันสอบ หรือใบอนุญาตขับรถ (ใบขับขี่) หรือหนังสือ
เดินทาง (passport) หากไม่มีบัตรดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาต
ให้เข้าสอบ

1.6 ต้องน่ังสอบตามท่ีน่ังสอบ ห้องสอบ และสถานที่สอบ ที่กรมส่งเสริมการเกษตร
กําหนดให้ ผู้น่ังสอบผิดที่ ผิดห้องสอบ หรือผิดสถานที่สอบจะไม่ได้รับการตรวจกระดาษคําตอบ

1.7 ต้องจัดหาเคร่ืองเขียน หรือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งประกาศไว้ในกําหนดวัน เวลา
และสถานที่สอบไปเอง

1.8 ต้องใช้กระดาษคําตอบที่กรมส่งเสริมการเกษตร จัดให้โดยเฉพาะ
1.9 อนุญาตให้นําสิ่งของเข้าห้องสอบได้ เฉพาะบัตรประจําตัวประชาชน

หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือใบอนุญาตขับรถ (ใบขับขี่) หรือหนังสือเดินทาง (passport) เครื่องเขียน
และกระเป๋าเงินใบเล็กเท่าน้ัน

1.10 ห้ามนําตํารา หนังสือ บันทึกข้อความ วัสดุอุปกรณ์อ่ืน เช่น กระเป๋าสะพาย
กระเป๋าถือสุภาพสตรี เครื่องคํานวณ อุปกรณ์ที่ใช้คํานวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง หรือเคร่ืองมือ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เป็นต้น เข้าห้องสอบ
โดยเด็ดขาด หากนําเข้าห้องสอบจะถือว่าเจตนากระทําการทุจริต

1.11 ให้ยุติการทําตอบ หากพบว่าผู้ใดไม่มีบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตร
ประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือช่ือ และเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถ
(ใบขับขี่) หรือหนังสือเดินทาง (passport) หรือพบว่าผู้ใดมีสิ่งที่ห้ามนําเข้าห้องสอบในระหว่างดําเนินการสอบ
ผู้น้ันจะต้องยุติการทําตอบทันที และจะออกจากห้องสอบได้เมื่อหมดเวลาทําตอบ รวมท้ังจะไม่ตรวจให้คะแนนสําหรับ
บุคคลผู้น้ัน

1.12 ให้เขียนเลขประจําตัวเข้ารับการประเมินเฉพาะในที่ที่กําหนดให้เท่าน้ัน
1.13 เช่ือฟังและปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่

คุมสอบโดยเคร่งครัด
1.14 เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอก

และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
1.15 ไม่สูบบุหรี่ในห้องสอบ
1.16 ต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาทําตอบ
1.17 ห้ามผู้เข้าสอบคัดลอกข้อสอบ หรือนําแบบทดสอบ และกระดาษคําตอบ

ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด
1.18 เมื่อหมดเวลาทําตอบ หัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดทําตอบ

จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว
2. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์

2.1 ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตน
เป็นสุภาพชน ห้ามสวมกางเกงขาสั้นเหนือเข่า (ยกเว้นเคร่ืองแบบ) เสื้อไม่มีแขน หรือรองเท้าแตะฟองน้ํา

2.2 ต้องนําบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย
ลายมือช่ือ และเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน ไปในวันสอบ หรือใบอนุญาตขับรถ (ใบขับขี่) หรือหนังสือ
เดินทาง (passport) หากไม่มีบัตรดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้
เข้าสอบ
 2.3 การเข้าสอบ …
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2.3 การเข้าสอบ จะให้เข้าสอบตามลําดับเลขประจําตัวเข้ารับการประเมิน
2.4 ขณะที่รอเข้าสอบ ให้น่ังในบริเวณที่จัดให้ ห้ามพูดคุยเสียงดัง หรือลุกเดินไปมา

และต้องพร้อมที่จะเข้าสอบทันทีที่เรียกให้เข้าสอบ

ทั้งน้ี ให้ผู้มีสิทธิฯ เข้ารับประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งตาม วัน เวลา สถานที่ และวิธีการ
ประเมินที่กําหนดข้างต้น และปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบ หากไม่เข้ารับการประเมินตามกําหนดการดังกล่าว
กรมส่งเสริมการเกษตรจะถือว่าท่านสละสิทธิไม่ขอรับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งเพ่ือขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบ
แข่งขันได้ในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมส่งเสริมการเกษตร

 ประกาศ ณ วันที่  12  ธันวาคม พ.ศ. 2556

                                                           (ลงช่ือ)               วีระ   โตสงคราม
       (นายวีระ  โตสงคราม)

                        ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่
               ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

สําเนาถูกต้อง

(นายคมกฤช  อุทะโก)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ



หน้าท่ี 1/3

เลขประจําตัว
เข้ารับการประเมิน

1 นางสาวจุไรรัตน์  หอมดวง
2 นางสาวจตุพร  ไชนาเคน
3 นางสาวจริยา  เรือนน้อย
4 นางสาวโชติมา  ตุลธนากาญจน์
5 นางสาวนัทธมน  เจริญสุข
6 นางสาวภาวินี  สะลิม
7 นางสาวพรภักด์ิ  รักษาภักดี
8 นางธันย์ชนก  หงส์วงค์
9 นางลดาวัลย์  ทอนฮามแก้ว

10 นางสาวอรวรรณ  เมืองพวน
11 นางเย็นฤดี  จันทะชา
12 นายไตรภพ  ปรุโปร่ง
13 นางสาวภัทรวดี  ดอนประดู่
14 นายชวลิต  ถิ่นทัพไทย
15 นางสาวศุนิษา  โชติพันธ์
16 นางสาวธัญวรัตน์  นามม่ัน
17 นางสาวสุภาวดี  อินโต
18 นางสาวชโลธร  วรรณสนธ์
19 นางสาวสุภวรรณ  อําพันพ่ึง
20 นางสาวพันธ์ุทิพย์  สําเนียงดัง
21 นางสาวยศกร  ธรรมชัย
22 นางสาวปานจิต  ปักโคทานัง
23 นางสาวอํามรินทร์  วดีศิริศักด์ิ
24 นายนิกร  สีแสด
25 นางสาวนันทพร  มีทิศ
26 นายสรายุทธ  พุทธรักษา
27 นายภาคภูมิ  แสงแก้ว
28 นางกาญจนา  สุขประเสริฐ
29 นางสาวิตร ี ตาทา
30 นางสาวพัชราภรณ์  จําปานา
31 นางนงลักษณ์  แสงคํา
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32 นางป่ินมณี  เตรียมวัฒนา
33 นางสาววรวรรณ  พ่วงขวัญ
34 นางสาวรินรดี  พิทักษ์สิทธ์ิสกุล
35 นายธนกฤต  ศรีกันไชย
36 นางสาวภัทรวดี  สวัสสิริกุล
37 นางณัฐวรา  เรือนเขียว
38 นางสาวจิรฎา  สุทธเตมีย์
39 นางสาวพิไลพรรณ  มักขุนทด
40 นายพสุพัทธ์  เทพกอม
41 นางสาวจันทร์ศิริ  วงศ์สุวัฒน์
42 นายเกรียงศักด์ิ  มะณี
43 นางจิราพร  เลือดใหม่
44 นางสาวพนิดา  กฎชาญเจริญ
45 นางจฑุามาศ  วิชัยวงศ์
46 นางสาวอ้อม  คําถา
47 นางสาวอรอนงค์  แวงวรรณ์
48 นางสาวสุดารัตน์  เช้ือทอง
49 นางสาวรัศมี  โยชาลี
50 นางมลิสา  สังฆธรรม
51 นางสาวพลอยชมพู  เต็งจงดี
52 นางสาวสุนิสา  วัสธรรม
53 นางสาววิไลวรรณ  ปาลี
54 นางศุภานัน  นาทุ่งนุ้ย
55 นางสาวกานต์รวี  เทพสาร
56 นางสาวนริน  ประทุมเนตร
57 นางสาวพันธ์ทิพย์  สนร้ิว
58 นางสาวอรุณศรี  ปานเฉลิม
59 นางชาทิพย์  เริ่มดําริห์
60 นางสาวพิมพ์พิชชา  ระมิงค์เมือง
61 นางสาวอัญชลี  ภูลายยาว
62 นายชินเพชร  เพชรประดิษฐ
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63 นางสาวรัชติกาล  เขียวสด
64 นายชลาธิศ  จันทวิภาค
65 นางสาวศิริลักษณ์  พานสมภพ
66 นางสาวศุจีภรณ์  หิตปา
67 นางสาวนภาภรณ์  อยู่เล่ห์
68 นางปิยมาศ  เหมรัตนานนท์
69 นางสาวลัดดาพร  จันทะแพง
70 นางวิภารัตน์  จิตรสว่าง
71 นางสาวกัลยา  แก้วการดี
72 นางณัชภรณ์  กอคูณร์
73 นางสาวสังสุนียา  คําอ่อน
74 นางสาวศุภลักษณ์  สําเภา
75 นางสิรินาถ  รบศรี
76 นางสาวธิดารัตน์  ธนะโชติ
77 นางสาวดารณี  เส้งทับ
78 ว่าที่ ร.ต.หญิง ไพพรรณี  จันทร์ฉาย
79 นางสาวมัฌชิรัตน์  พันธชิต
80 นางสาวนิตยา  ถาบุตร
81 นายกฤษดา  จุลรัตน์
82 นางสาวนันท์นภัส  คําปวน
83 นางสาวจุฑามาศ  ชุมประเสริฐ
84 นายกิตติศักด์ิ  หอมมาก
85 นางพัชรินทร์  เมืองโคตร
86 นางนันธ์ชนัน  จีระนุช
87 นางสาวชนิดา  แสวงคํา
88 นางสาวกนกวรรณ  เมธะคานนท์
89 นางสาวอรอุมา  เทศรัตน์
90 นางสาวลาวัลย์  เผ่าพงษ์
91 นางสาวกัลยา  สายตา
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