
        (ยกร่าง)

                                   ประกาศกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร
               เรื่อง   รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
                        กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
                        ในตําแหน่งนิติกร
    ------------------------------------

ตามท่ีได้มีประกาศกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 1 เมษายน 2556
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตําแหน่งนิติกร และจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ
เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ 23 เมษายน 2556 น้ัน

กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปน้ี

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี

ข) กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 1

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตามวัน
เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังน้ี

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะและวิธี
การประเมิน

วัน เวลาและสถานที่
ในการประเมินฯ

เลขประจําตัวผู้สมัคร

       ความรู้เก่ียวกับกฎหมายปกครอง ความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551 วินัยข้าราชการและกฎหมายทั่วไป
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
พ.ศ. 2547 และกฎหมายหรือระเบียบอ่ืน ๆ
เก่ียวข้องกับพนักงานราชการ

ประเมินฯ โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย 100 ข้อ)

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2556
เวลา 09.00 – 11.30 น.
ณ ห้องบรรยาย 4 ช้ัน 6
อาคารเรียนและปฏิบัติการ
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1 – 169
ให้ผู้สมัครเตรียม

ปากกาลูกลื่นสีนํ้าเงิน
และน้ํายาลบคําผิด
มาใช้ในการทําตอบ
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ค) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 หรือ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะคร้ังที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ณ กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร และทางเว็บไซต์
กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร (http://www.person.doae.go.th)

ง) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังน้ี
1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

ห้าม สวมกางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน รองเท้าแตะฟองน้ํา
2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ

ทักษะ และสมรรถนะ
3. ต้องนําบัตรประจําตัวผู้สมัคร และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการ

ออกให้ไปในวันที่ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับ
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้

4. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
ต้องปฏิบัติดังน้ี

4.1 ไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้
ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว

4.2 ผู้สมัครสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากที่ได้เริ่มสอบแล้ว 30 นาที จะไม่อนุญาต
ให้เข้าสอบ

4.3 ต้องน่ังสอบตามท่ีน่ังสอบ ห้องสอบ และสถานที่สอบ ที่กรมส่งเสริมการเกษตร
กําหนดให้ ผู้น่ังสอบผิดที่ ผิดห้องสอบ หรือผิดสถานที่สอบจะไม่ได้รับการตรวจกระดาษคําตอบ

4.4 ต้องจัดหาเคร่ืองเขียน หรือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งประกาศไว้ในกําหนดวัน เวลา
และสถานที่สอบไปเอง

4.5 ต้องใช้กระดาษคําตอบที่กรมส่งเสริมการเกษตร จัดให้โดยเฉพาะ
4.6 อนุญาตให้นําสิ่งของเข้าห้องสอบได้ เฉพาะบัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัว

เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ บัตรประจําตัวผู้สมัคร เครื่องเขียน และกระเป๋าเงินเท่าน้ัน
4.7 ห้ามนําตํารา หนังสือ บันทึกข้อความ วัสดุอุปกรณ์อ่ืน เช่น กระเป๋าสะพาย

กระเป๋าถือสุภาพสตรี เครื่องคํานวณ อุปกรณ์ที่ใช้คํานวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง หรือเคร่ืองมือ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เป็นต้น เข้าห้องสอบ
โดยเด็ดขาด หากนําเข้าห้องสอบจะถือว่าเจตนากระทําการทุจริต

4.8 ให้ยุติการทําตอบ หากพบว่าผู้ใดไม่มีบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตร
ประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให้ หรือบัตรประจําตัวผู้สมัคร หรือพบว่าผู้ใดมีสิ่งที่ห้ามนํา
เข้าห้องสอบในระหว่างดําเนินการสอบ ผู้น้ันจะต้องยุติการทําตอบทันที และจะออกจากห้องสอบได้เมื่อหมดเวลา
ทําตอบ รวมทั้งจะไม่ตรวจให้คะแนนสําหรับบุคคลผู้น้ัน

4.9 ให้เขียนเลขประจําตัวสอบเฉพาะในที่ที่กําหนดให้เท่าน้ัน
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                   แผนที่คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



หน้าท่ี 1/6

เลขประจําตัวผู้สมัคร                   ช่ือ - สกุล
1 นางสาวธนาภรณ์  ยี่แม่นยิง
2 นายนฤทธิ์  ชัยประทาน
3 นายยงยุทธ  ไทรไกรกระ
4 นางสาวจันทร์ณภา  รอดเจริญ
5 นางสาวนภาพร  แกล้วกสิกิจ
6 นางสาวพัชรี  บัวลอย
7 นางสาวกาญจนา  วาเรศ
8 นายเกียรติศักด์ิ  สมบูรณ์
9 นายยรรยงค์  โพธิ์คํา

10 นางสาวกัญญาวี  งามเลิศเกิดสุข
11 นางสาววรรณภา  สีทานันท์
12 นางสาวพิมวดี  ทองประชุม
13 นายธรรศ  รัตนพันธ์
14 นางสาวสุอักษร  คงเมือง
15 นายธรรมราช  ขนาน
16 นายเอนกพงศ์  ชินรัตน์
17 นางสาวอัจฉรานันท์  เสริมสกุลวัฒน์
18 นางสาวกิตษิมา  ทัพชุมพล
19 นางสาวธัญลักษณ์  ยศพัฒน์สิริ
20 นางสาวจุฑานันท์  วงษ์วิสิทธิ์
21 นางสาวพัชศิริญา  วงศ์พุทธะ
22 นายสวโรจน์  นิมมานพัชรินทร์
23 นางสาวกิตติยา  สายโสดา
24 นางสาวนันทนัท  พงษ์สมถ้อย
25 นางสาวสุนิสา  บุญมาก
26 นายมานพ  มีแก้ว
27 นางสาวกรกช  ขาวสนิท
28 นางสาวเจิมขวัญ  จรูญศักด์ิชัย
29 นางสาวหยาดฟ้า  ยอดเยาว์
30 นายวรรเฉลิม  มีนาม

เอกสารแนบท้ายประกาศ กองการเจ้าหน้าท่ี กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 23 เมษายน 2556
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1

ในตําแหน่งนิติกร 
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เลขประจําตัวผู้สมัคร                   ช่ือ - สกุล

เอกสารแนบท้ายประกาศ กองการเจ้าหน้าท่ี กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 23 เมษายน 2556
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1

ในตําแหน่งนิติกร 

31 นางสาวกัญญารัตน์  จันทรา
32 นายสหราช  ธรรมวิเศษ
33 นายจักรกฤษ  ม่วงแก้ว
34 นายมนต์ชัย  สวนนุ่ม
35 นางสาวจุฑาทิพย์  ทองก้ิม
36 นางสาวมนัญชยา  มีแก้ว
37 นายจิรพนธ์  ทองสร้อย
38 นายอดิศักดิ์  ชาลี
39 นายณัฐพงษ์  ชะนะรักษ์
40 นายปิยะพงษ์  ตาสิติ
41 นางสาวศิรินรัตน์  ธารเนตร
42 นายสิทธิวัฒน์  สวนกูล
43 นายธงชัย  ปทุมธรา
44 นายพิภพ  กุลสุวรรณ์
45 นางสาวศิริประภา  ภูมิโคกรักษ์
46 นางสาวบุณยาพร  อินทศร
47 นางสาวนฤมล  โภคากร
48 นายชวัลลักษณ์  วิชัยลักษณ์
49 นายศุภนพ  มัดจันทร์
50 ว่าท่ี ร.ต.เตชทัต  กิตติพันธ์
51 นายวุฒิไกร  เหล่าเลิศฤทธิกุล
52 นางสาวน้ําฝน  หนองนา
53 นายณัฐวีร์  โตสงคราม
54 นางสาวนิธิลักษณ์  ไตรรัตน์
55 นางสาวพรรณิภา  แสงห้าว
56 นางสาวเอ้ือมพร  จํารูญวัฒน์
57 นายชนชล  โหรสกุล
58 นางสาวนาตยา  สวัสดี
59 นางสาวสุภาณี  ศรีเดช
60 นางสาวศิริพร  รุ่งรัตน์ธวัชชัย
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เลขประจําตัวผู้สมัคร                   ช่ือ - สกุล

เอกสารแนบท้ายประกาศ กองการเจ้าหน้าท่ี กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 23 เมษายน 2556
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1

ในตําแหน่งนิติกร 

61 นายพงศธร  ศรีวงยาง
62 นางสาวอังสนา  วงศ์วิวัฒน์
63 นางสาวศศิธร  พวงจันทร์
64 นางสาวดวงฤทัย  ทองอินทร์
65 นางสาวณัฐสิรยา  อนันต์วรปัญญา
66 นางสาวประภาพร  บุญรักษา
67 นายธีรโชติ  ไผ่สุรัตน์
68 นายชัชชัย  ชูชื่น
69 นายภูชิต  เสริมศักด์ิ
70 นายธีรชัย  เก้ือเกตุ
71 นายธานินทร์  เหมืองทอง
72 นางสาวจิราพร  ทองจันทร์
73 จ่าสิบเอกทนงศักด์ิ  ฤกษ์ดี
74 นายภานุวิทย์  เชาวลิต
75 นางสาวจุฑามาศ  ผาสุขฤทธิ์
76 นางภักติรัก  สิงห์วาหะนนท์
77 นางสาวศิริมนัส  ศรีทอง
78 นางสาวปวีณา  คํานวนดี
79 นายบัณฑิต  สายเพ็ชร
80 นางสาวสุภาวดี  ภู่เนติ
81 นางสาวอนัญญา  ทองงาม
82 นางสาวปภาทิต  อิทธิวิกุล
83 นายสันชัย  แซกกระโทก
84 นางสาวสุไลพร  ขันทอง
85 นายเฉลิมวุฒิ  พงษ์เรื่อง
86 นางสาวธนาภรณ์  อิสรา
87 นางสาวรัตนิศา  ศุภจัตุรัส
88 นางสาวณัฐธิดา  นิลยาภรณ์
89 นายขจรฤทธิ์  ประเวระภัย
90 นางสาวทิพาพร  นวลณรงค์
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91 นางสาวนิภาพร  ก้างออนตา
92 นายอรบิล  พรหมจันทร์
93 นางสาวแพรวพรรณ  คําโพธิ์
94 นางสาวดุจจินดา  ชาญเดช
95 นายอมฤต  ติรนันทกุล
96 นางสาววรางคณา  ชัยมุงคุณ
97 นายป้องนภา  พ่ึงทอง
98 นางสาวสุพัตรา  หม่ืนสนิท
99 นางสาวธนัฏฐา  เข็มภูเขียว

100 นางสาวทิพวรรณ  วัดไธสง
101 นายฉัตรเฉลิม  ธรรมวินทร
102 นางสาวญาณิศา  นพรัตน์
103 นายสามารถ  รุ่งโรจน์
104 นางสาวภัทรพร  บุญยิ่งยง
105 นางสาวศิราพร  เขาเขียว
106 นายสัจธรรม  ไชโย
107 นายกมล  จันทรังษี
108 นางสาวธัญญา  ประวัง
109 นายกฤษดา  เท่ียงธรรม
110 นางสาววณิชชากร  ดอนไสว
111 นางสาวระวีวรรณ  วงศ์ชัย
112 นายเนาวรัตน์  ทรัพย์สิทธิพร
113 นางสาวสพัตรา  เพ่งพิศ
114 นางสาวกมลชนก  ก้อนสมบัติ
115 นายอดิศักดิ์  ปัตถาทุม
116 นายพุฒิมณฑ์  ทิพย์รัตน์
117 นายรชต  สุระเศรณีกุล
118 นายสุพจน์  สุธรรม
119 นายเสกศักด์ิ  ดวงสุวรรณ
120 นางสาวพรปวีณ์  คณาวุฒิ
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121 นางสาวสุชาดา  พ่ึงแย้มศรวล
122 นางสาวรสสุคนธ์  อําไพฤทธิ์
123 นางสาวศิริลักษณ์  ดีหมอก
124 นางณิชารีย์  แสงแจ่ม
125 นางสาวมนัสชนก  เกิดสุข
126 นายสัมพันธ์  แสนดี
127 นางสาวสุธากาญจน์  พันธุ์รัตน์
128 นายปิยะณัฐ  สิริอนุศาสน์
129 นางสาวกนกวรรณ  ขันหลวง
130 นางสาวรุ่งนภา  เลิศเวช
131 นางสาวสุภาลักษณ์  พิลาออน
132 นางสาวเหมือนฝัน  บาระมี
133 นายบรรณกร  ตุลยสิงห์
134 นายชํานาญ  แย้มชัยภูมิ
135 นายธนวัฒน์  พลายคง
136 นางสาวณัฐวจี  จักรสาร
137 นางสาวขวัญตา  ฆารประเดิม
138 นางสาวใหม่  สาธุเสน
139 นายนิรุทย์  ศิริวาริน
140 นายนภัสรพี  พิชยเมธพนธ์
141 นางสาวกรรณิการ์  รอดมา
142 นายครรชิตพล  บุญโปร่ง
143 นายเอก  ระศร
144 นางสาวฑิตาพันธ์  สวรรคเชิดวิลัย
145 นายวัชระ  ศิลาภักดี
146 นายอัครพล  ศักด์ิแก้ว
147 นายรัชชวัฒน์  ปรือปรัง
148 นางสาวอารีรัตน์  กองศรี
149 นายก่อเกียรติ  ตั้นพัฒนกิจ
150 นางสาวเบญจวรรณ  หนองนา
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151 นายวิโรจน์  นาคเกษม
152 นางสาวณัชชา  วงศ์ภู่มณี
153 นางสาวณิฎฐาภรณ์  เพ่งบุญ
154 นางสาวดวงใจ  ไทรทอง
155 นายชวลิต  วัฒนาพันธุ์
156 นายศรัช  นิรัญทวี
157 นางสาวณัฐธยาน์  คชเดช
158 นางสาวกฤชษณี  คํานึงสิทธิ
159 นายธวัชชัย  ไหวพริบ
160 นางสาวธาราทิพย์  แสงสว่าง
161 นางสาวคริษฐา  ศรีขวัญเจริญ
162 นายสมพงษ์  เจริญ
163 นายนิชธิวัลย์  แขรัตนะ
164 นางสาววารุณี  มัจฉิม
165 นายบุญญฤทธิ์  ธรรมวงษา
166 นายชาญณรงค์  ขุนสนธิ
167 นายพลกฤษณ์  อินทะสระ
168 นายสราวุฒิ  ชายเกตุ
169 นางสาวภัทรสุดา  ปิยะภานุวัตน์
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