
    (สําเนา)

                                            ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร
     เรื่อง   การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
              ของกรมส่งเสริมการเกษตร
                                          ---------------------------------------

ตามท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรได้ดําเนินการนํารายช่ือผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556
ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมส่งเสริมการเกษตร น้ัน

 บัดน้ี กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดําเนินการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งของผู้ที่สมัคร
เข้ารับการประเมินในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานแล้ว จึงขอประกาศรายช่ือผู้ผ่านการประเมิน
ความเหมาะสมกับตําแหน่ง และขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ตามรายช่ือแนบท้ายประกาศน้ี

ทั้งน้ี ขอให้ผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งดังกล่าว ลําดับที่ 1 - 40 ตามประกาศน้ี
ไปรายงานตัวเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ ในวันที่ 6 มกราคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริม
การเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ และขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับ
การข้ึนบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ได้ทราบว่า

1. บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมส่งเสริม
การเกษตรน้ี ใช้ได้จนถึงวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ยังไม่หมดอายุหรือยังไม่ถูกยกเลิก 

2. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ของกรมส่งเสริมการเกษตรน้ี จะมีสิทธิได้รับการบรรจุก็ต่อเมื่อผู้น้ันยังไม่ถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานน้ี
ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี ให้เป็นอันยกเลิกการข้ึนบัญชีผู้น้ันไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่ง
ดังกล่าว คือ

3.1 ผู้น้ันได้ขอสละสิทธ์ิรับการบรรจุและแต่งต้ังในตําแหน่งดังกล่าว
3.2 ผู้น้ันไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่กําหนด
3.3 ผู้น้ันมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกําหนดเวลาที่จะบรรจุและ

แต่งต้ังในตําแหน่งดังกล่าว
3.4 ผู้น้ันประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งต้ังในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

โดยการโอนแต่กรมส่งเสริมการเกษตรไม่รับโอน โดยได้แจ้งให้ทราบไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน
ผู้น้ันจึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ

 3.5 ผู้น้ัน …



- 2 -

3.5 ผู้น้ันได้แจ้งความจํานงเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วว่า จะรับการบรรจุหรือได้รับ
การบรรจุและแต่งต้ังในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือในตําแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมส่งเสริมการเกษตร หรือในตําแหน่งอ่ืน ๆ ของการสอบคร้ังเดียวกันกับ
ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 ประกาศ ณ วันที่  25  ธันวาคม  พ.ศ. 2556

       (ลงช่ือ)               โอฬาร  พิทักษ์
       (นายโอฬาร  พิทักษ์)

                                  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

          สําเนาถูกต้อง

     (นายคมกฤช  อุทะโก)
 นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
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ลําดับท่ี
เลขประจําตัวเข้ารับ

การประเมิน
ช่ือ - ช่ือสกุล

1 70 นางวิภารัตน์  จิตรสว่าง
2 31 นางนงลักษณ์  แสงคํา
3 32 นางปิ่นมณี  เตรียมวัฒนา
4 89 นางสาวอรอุมา  เทศรัตน์
5 85 นางพัชรินทร์  เมืองโคตร
6 22 นางสาวปานจิต  ปักโคทานัง
7 88 นางสาวกนกวรรณ  เมธะคานนท์
8 14 นายชวลิต  ถ่ินทัพไทย
9 18 นางสาวชโลธร  วรรณสนธ์

10 1 นางสาวจุไรรัตน์  หอมดวง
11 79 นางสาวมัฌชิรัตน์  พันธชิต
12 8 นางธันย์ชนก  หงส์วงค์
13 64 นายชลาธิศ  จันทวิภาค
14 71 นางสาวกัลยา  แก้วการดี
15 77 นางสาวดารณี  เส้งทับ
16 55 นางสาวกานต์รวี  เทพสาร
17 81 นายกฤษดา  จุลรัตน์
18 17 นางสาวสุภาวดี  อินโต
19 74 นางสาวศุภลักษณ์  สําเภา
20 36 นางสาวภัทรวดี  สวัสสิริกุล
21 43 นางอนัญญา  เลือดใหม่
22 46 นางสาวอ้อม  คําถา
23 78 ว่าท่ี ร.ต.หญิง ไพพรรณี  จันทร์ฉาย
24 9 นางลดาวัลย์  ทอนฮามแก้ว
25 28 นางกาญจนา  สุขประเสริฐ
26 86 นางนันธ์ชนัน  จีระนุช
27 58 นางสาวอรุณศรี  ปานเฉลิม
28 72 นางณัชภรณ์  กอคูณร์
29 5 นางสาวนัทธมน  เจริญสุข
30 57 นางสาวพันธ์ทิพย์  สนริ้ว
31 66 นางสาวศุจีภรณ์  หิตปา
32 80 นางสาวนิตยา  ถาบุตร

รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2556)
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ลําดับท่ี
เลขประจําตัวเข้ารับ

การประเมิน
ช่ือ - ช่ือสกุล

รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2556)

33 56 นางสาวนริน  ประทุมเนตร
34 82 นางสาวนันท์นภัส  คําปวน
35 63 นางสาวรัชติกาล  เขียวสด
36 25 นางสาวนันทพร  มีทิศ
37 62 นายชินเพชร  เพชรประดิษฐ
38 34 นางสาวรินรดี  พิทักษ์สิทธิ์สกุล
39 69 นางสาวลัดดาพร  จันทะแพง
40 23 นางสาวอํามรินทร์  วดีศิริศักด์ิ
41 7 นางสาวพรภักด์ิ  รักษาภักดี
42 3 นางสาวจริยา  เรือนน้อย
43 15 นางสาวศุนิษา  โชติพันธ์
44 37 นางณัฐวรา  เรือนเขียว
45 54 นางศุภานัน  นาทุ่งนุ้ย
46 59 นางชาทิพย์  เริ่มดําริห์
47 83 นางสาวจุฑามาศ  ชุมประเสริฐ
48 13 นางสาวภัทรวดี  ดอนประดู่
49 16 นางสาวธัญวรัตน์  นามม่ัน
50 51 นางสาวพลอยชมพู  เต็งจงดี
51 26 นายสรายุทธ  พุทธรักษา
52 39 นางสาวลัทธพรรณ  มักขุนทด
53 52 นางสาวสุนิสา  วัสธรรม
54 21 นางสาวยศกร  ธรรมชัย
55 47 นางสาวอรอนงค์  แวงวรรณ์
56 76 นางสาวธิดารัตน์  ธนะโชติ
57 35 นายธนกฤต  ศรีกันไชย
58 53 นางสาววิไลวรรณ  ปาลี
59 6 นางสาวภาวินี  สะลิม
60 68 นางปิยมาศ  เหมรัตนานนท์
61 60 นางสาวพิมพ์พิชชา  ระมิงค์เมือง
62 24 นายนิกร  สีแสด
63 10 นางสาวอรวรรณ  เมืองพวน
64 30 นางสาวพัชราภรณ์  จําปานา
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ลําดับท่ี
เลขประจําตัวเข้ารับ

การประเมิน
ช่ือ - ช่ือสกุล

รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2556)

65 50 นางมลิสา  สังฆธรรม
66 20 นางสาวพันธุ์ทิพย์  สําเนียงดัง
67 45 นางจุฑามาศ  วิชัยวงศ์
68 65 นางสาวศิริลักษณ์  พานสมภพ
69 75 นางสิรินาถ  รบศรี
70 49 นางสาวรัศมี  โยชาลี
71 87 นางสาวชนิดา  แสวงคํา
72 42 นายเกรียงศักด์ิ  มะณี
73 84 นายกิตติศักด์ิ  หอมมาก
74 11 นางเย็นฤดี  จันทะชา
75 19 นางสาวสุภวรรณ  อําพันพ่ึง
76 41 นางสาวจันทร์ศิริ  วงศ์สุวัฒน์
77 27 นายภาคภูมิ  แสงแก้ว
78 67 นางสาวนภาภรณ์  อยู่เลห่์
79 29 นางสาวิตรี  ตาทา
80 12 นายไตรภพ  ปรุโปร่ง
81 48 นางสาวสุดารัตน์  เชื้อทอง
82 2 นางสาวจตุพร  ไชนาเคน
83 38 นางสาวจิรฎา  สุทธเตมีย์
84 40 นายพสุพัทธ์  เทพกอม
85 33 นางสาววรวรรณ  พ่วงขวัญ
86 44 นางสาวพนิดา  กฎชาญเจริญ
87 73 นางสาวสังสุนียา  คําอ่อน
88 90 นางสาวลาวัลย์  เผ่าพงษ์
89 4 นางสาวโชติมา  ตุลธนกาญจน์
90 61 นางสาวอัญชลี  ภูลายยาว
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