
        (ยกร่าง)

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

ตามท่ีได้มีประกาศกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2557
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตําแหน่งบุคลากร และจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ
เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ 10 มีนาคม 2557 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

เลขประจําตัวผู้
สมัคร

1. ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และภารกิจเป้าหมายของกรมส่งเสริมการเกษตร

2. ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล
3. ความรู้เก่ียวกับงานธุรการ งานสารบรรณ

และการใช้คอมพิวเตอร์ในสํานักงาน
4. ความรู้เก่ียวกับกฎหมาย หรือระเบียบที่เก่ียวกับ
     พนักงานราชการ และเรื่องอ่ืนที่เก่ียวข้อง

ประเมินฯ โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย 100 ข้อ)

วันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2557
เวลา 09.00 – 11.00 น.
ณ ห้องบรรยาย 4 ช้ัน 6
อาคารเรียนและปฏิบัติการ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

1 – 170
ให้ผู้สมัครเตรียม
ปากกาลูกลื่นสีนํ้า
เงินและนํ้ายาลบ

คําผิด
มาใช้ในการทํา

ตอบ
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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 18 มิถุนายน 2557 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 ต้องใช้กระดาษคําตอบที่กรมสง่เสริมการเกษตร 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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เลขประจําตัวผู้สมัคร                   ช่ือ - สกุล
1 นายหัตถา  ทิมคํา
2 นางสาวสุดารัตน์  เหล่ารอด
3 นางสาวรัตนาพร  พอกพูล
4 นางสาวศิวาพร  โพธิลา
5 นางสาวธันยาพร  เขนยทอง
6 นางสาววัฐวดี  ทองสุกพราว
7 นางสาวรุ่งนภา  กลัดกันแสง
8 นางสาวรัตนพร  กิจโป้
9 นางสาวพรศิริ  ภิญโญ

10 นายอภิวัฒน์  เกิดอําแพง
11 นางสาวเบญจพร  แก้วพวง
12 นางสาวพรสรวง  จันทร์ทิพย์
13 นางสาวอัจฉรียา  กรใหม่
14 นางสาวสุกัญญา  ปานนาค
15 นางสาวนพรัตน์  ฉิมเครือวัลย์
16 นางสาวภคมน  พันธมนัสโสภา
17 นายนิรุต  มูลมงคล
18 นางสาวพิไลวรรณ  ทองเสาร์
19 นางสาวปวีณา  กลั่นสกุล
20 นายศุภฤกษ์  ชิงดวง
21 นางสาวขนิษฐา  หอมตะโก
22 นางสาวสุภาวดี  รัตนพร
23 นางสาวฉัตรลดา  เทพทร
24 นางสาววรรณภา  อุปการะ
25 นายณัฐพงษ์  บุญเพ็ง
26 นางสาวสิริพร  อ้ึงสวรรค์
27 นายภูเบศ  เหล็กผา
28 นางสาวสุพัตรา  ชาวสวน
29 นางสาวกาญจนา  กองรักษา
30 นางสาวสชุาดา  บางขาม

เอกสารแนบท้ายประกาศ กองการเจ้าหน้าท่ี กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 10 มิถุนายน 2557
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1

ในตําแหน่งบุคลากร



หน้าท่ี 2/6

เลขประจําตัวผู้สมัคร                   ช่ือ - สกุล

เอกสารแนบท้ายประกาศ กองการเจ้าหน้าท่ี กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 10 มิถุนายน 2557
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1

ในตําแหน่งบุคลากร

31 นางสาวมานิตา  นารอด
32 นางสาวเพชรอัมพร  เวทวัฒนาพิบูล
33 นางสาวสุทธิ์วิสิทธิ์  ปั้นเจริญ
34 นางสาวรัตน์ทณา  ใจเกลี้ยง
35 นางสาวลักขณา  พิบูลมณฑา
36 นางสาวประวีณา  ฝา้ยเทศ
37 นางสาวศุภกานต์  วิริยะเสถียร
38 นางสาวเยาวลักษณ์  ภูชํานิ
39 นายบรรจบ  พงษ์ธนู
40 นางสาวรัชฎากร  สุวรรณกูล
41 นายทัศน์พล  มิลินทานนท์
42 นางสาววิภา  คําเงิน
43 นางสาวศิรีลักษณ์  ฤทธิ์คํารพ
44 นางสาวมณีวรรณ  เจริญสุข
45 นายกฤษณ์  เกษมไชยานันท์
46 นางสาวกนกวรรณ  ธรรมรูปา
47 นางสาวมนมุนินทร์  แก้วจรรยา
48 นางสาวมณีรัตน์  แซ่คู
49 นางสาวสุดารัตน์  ชิตเดชะ
50 นางสาวฉัตรสุรางค์  แก้วเดิม
51 นางสาวจิตสุภา  ผิวสา
52 นางสาววรรณภา  ทุมธรรมมา
53 นางสาวสุชญา  สมุทคีรี
54 นางสาวสิริกร  อ่อนไสว
55 นางสาวฐิตินันท์  เตียเย็น
56 นางสาวจิราภรณ์  จิรานภาพันธุ์
57 นางสาวสุจิตรา  ปัญญาพิสิทธิ์
58 นางสาวอมรรัตน์  แสนทวีสุข
59 นายชาตรี  สัตยาบรรพ
60 นางสาวสุชญาณัฏฐ์  สังข์สวัสด์ิ
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เลขประจําตัวผู้สมัคร                   ช่ือ - สกุล

เอกสารแนบท้ายประกาศ กองการเจ้าหน้าท่ี กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 10 มิถุนายน 2557
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1

ในตําแหน่งบุคลากร

61 นางสาวพิชามญชุ์  สู่สุข
62 นางสาวพิมพญา  ลัทธิคุณ
63 นายธนาธร  พรหมเมือง
64 นางสาวจุฑาวรรณ  ตันเจริญ
65 นางสาวพัชรี  รังสิโกศัย
66 นางสาวกรองทอง  วงษ์สุวรรณ์
67 นายเพ่ิมสิทธิ์  ชาติกุลวัฒน์
68 นางสาวศันสนีย์  รักษาสุข
69 นางสาวโชษิตา  ควรเลี้ยง
70 นายอาทิตย์  ชาญอักษร
71 นางสาวนพรรณภรณ์  วัลลภา
72 นางสาววัสมน  บุญชูศรี
73 ว่าท่ี ร.ต. วงศธร  วงษ์สุวรรณ์
74 นางสาวอัญชลี  อินทพันธ์
75 นางสาวศลิษา  สนนุช
76 นายวรพล  คงศักด์ิไพบูลย์
77 นางสาวชนิดา  วงษ์จันทร์
78 นางสาวศันสนีย์  กลั่นขจร
79 นางสาวอลิสา  ชีไธสง
80 นายกิตติพิชย์  แสงลับ
81 นายชยุต  พัฒนนุสินธุ
82 นางสาวสุนิสา  คํามาก
83 นางสาวสแกวัญ  ภัทรพิทักษ์
84 นางสาวอรนุช  สมหวัง
85 นางสาวอมรรัตน์  รอดเรืองฤทธิ์
86 นายพลกฤษณ์  งามผิว
87 นางสาวสุภาพร  ชัยหล้า
88 นางสาวอาภาภรณ์  ศรีชลายนต์
89 นายเกรียงไกร  ไทยภักดี
90 นางสาวสุนีย์  เยี่ยมศุภโชค
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91 นายเชษฐพงศ์  ประชานันท์
92 นางสาวปนัดดา  พุมาเกรียว
93 นางสาวปอลดา  สังฆะพันธ์
94 นายจตุฏฐาพร  เพชรพรหม
95 นายณัฐพล  คําโพธิ์
96 นางสาวธิดารัตน์  ตะเพ็ชร
97 นางสาวสุพัตรา  พิยะ
98 นางสาวนิจจารีย์  วงษ์กาฬสินธุ์
99 นายวชิระ  เสระทอง

100 นางสาวพิไลพร  พลับจะโปะ
101 นายวรวัฒน์  นกขุนทอง
102 นางสาวนิศารัตน์  แก้วศรี
103 นางสาวชนาภัทร  หมอศรี
104 นายอัครพงศ์  อัครพราหมณ์
105 นางสาวพัฒนวรรณ  วรวิทย์
106 นางสาวภัณฑิรา  เอ่ียมป้อง
107 นายคมสันต์  ยูเตาะ
108 นางสาวปิยวรรณ  วิเชียรแสน
109 นางสาวอังสมา  อรัญถิตย์
110 นางสาววริยา  ยินดี
111 นางสาวปรียานุช  จันทร์คลองใหม่
112 นางสาวอัจฉรี  คงศิลา
113 นางรุ่งนภา  รอดนําพา
114 นางสาวณัฐชา  แคนยุกต์
115 นางสาวปริญญาภรณ์  ปลาส่วน
116 นางสาวพัชรดา  โรจนคําวงษ์
117 นางสาวศิรินันท์  พุทธเส็ง
118 นางสาวกฤตษ์ทิพย์  สุนทราวัฒน์
119 นางสาวศิริรัตน์  จาระวรรณ
120 นางสาวลิซาร์  กาเหย็ม
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121 นางสาวภัทรารัตน์  ส้มฉุน
122 นางสาวพัทธนันท์  บังสันเทียะ
123 นายธวัชชัย  เพชรวิเชียร
124 นางสาวพวงพยอม  เดชภูเขียว
125 นายกฤษฎาพงษ์  ประชากูล
126 นางสาวธรรพ์ทิพย์  ศักด์ิเดชากุล
127 นางสาวศิริพร  อักษรศรี
128 นางสาวนัยนา  เก่ากลางดอน
129 นายสามารถ  อนุเคราะห์
130 นางสาวรัมภ์รดา  เวียนวิวัฒน์
131 นางสาวสุวรรณี  สวนโคกกลาง
132 นางสาวนิศานาถ  จุลนวล
133 นางสาวรัฐพร  เมืองนิล
134 นายปัญญา  ทีบุญมา
135 นายจินดา  กําพลชัยเดช
136 นางสาวนุจรี  เพลา
137 นายสุพัฒน์  จันทนวล
138 นายศรัณญู  สินประเสริฐ
139 นางสาวสุดารัตน์  เกตุพูล
140 นางสาวเบญจวรรณ์  ขันตี
141 นางสาวพรทิพย์  บุญพิทักษ์
142 นางสาวคนิษฐา  สงวนชม
143 นายวิทยา  ดวงจันทร์
144 นายวรนิตย์  ลือชา
145 นางสาวปิยะนุช  เฟ่ืองแก้ว
146 นางสาวภูรี  แสงกระโทก
147 นางสาวกาญจนา  ท้วมบํารุง
148 นางสาวสรินทร์  รุ่งแสงอโณทัย
149 นางสาวกาญจนา  เลี้ยงดี
150 นางสาวจิดาภา  สุรินทร์
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151 นางสาวพรพรรณ  แสงสีทอง
152 นายสมพงษ์  เจริญ
153 นางสาวปทิตตา  พรหมมา
154 นายอรรถพร  หาภา
155 นายคมลักษณ์  สงทิพย์
156 นางสาวนงณภา  ท้าวแก้ว
157 นายศดิศ  การดี
158 นางสาวนิโลบล  หาแก่น
159 นางสาวธิดาวรรณ  บุญจูง
160 นางสาวอําภา  คุรุพงศ์
161 นายพัฒพล  ประสิทธิสา
162 นางสาวสุณิสา  สุขสุนทรีย์
163 นางสาววรางคณา  นาชัยฤทธิ์
164 นางสาวปนัดดา  โตชัยภูมิ
165 นายธรณินทร  ประตังถาโต
166 นางสาวอังคณา  วันทยะกุล
167 นายกษมา  มุสิกวัตร
168 นางสาวศิริกานต์  กาญจนสุธา
169 นายกิตติศักด์ิ  บุตรตามา
170 นายณัชพล  พวงไพบูลย์



                   แผนที่คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์




