
 
 

             (ยกร่าง) 
              

  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร 
    เรื่อง   รายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกบัตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
            (จังหวัดชายแดนภาคใต้) และกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเก่ียวกับการสอบ 
        ------------------------------------ 
 

   ตามท่ีได้มีประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2558 เรื่อง รับสมัครสอบ 
แข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้) 
และได้ดําเนินการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งไปแล้ว เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2558 น้ัน 
 

  บัดน้ี ได้รวมคะแนนสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถทีใ่ช้เฉพาะตําแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ปรากฏว่า ผู้สอบได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศรับสมคัรสอบแข่งขันของกรมส่งเสริมการเกษตรฉบับดังกล่าว  
จึงขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยเรียงตามเลขประจําตัวสอบ ในตําแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้) จํานวน 157 ราย ดงัรายละเอียดแนบทา้ย 1 
 

  ทั้งน้ี ขอให้ผูม้สีิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งทุกคนไปรายงานตัวเพ่ือเข้ารับ 
การประเมินภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดไวัดงัรายละเอียดแนบทา้ย 2 
และจะต้องย่ืนเอกสารหลักฐานและปฏิบัติตามระเบียบ ดังต่อไปน้ี 
  ก.  เอกสารหลักฐานทีต่้องย่ืนในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง 

1. ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม 
แว่นตาดํา ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 × 1.5 น้ิว ลงลายมือช่ือในใบสมัครให้ครบถ้วน 

2. สําเนาประกาศนียบัตรและสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)  
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมคัร โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจาก 
ผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครจํานวนอย่างละ 2 ฉบับ 

 ทั้งน้ี ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ขั้นประกาศนียบัตรของสถานศึกษา 
ใดน้ัน จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ  
เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัครคือวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 

3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 
4. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ 
5. สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนช่ือ นามสกุล (ในกรณี  

ช่ือ – นามสกลุ ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จํานวน 1 ฉบับ 
6. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง 

และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่ 
 
          - วัณโรค ...
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- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเช้ือ 
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
- โรคพิษสุราเรื้อรัง 
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค 

ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามท่ี ก.พ. กําหนด 
7. สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ขึ้นไป จํานวน 1 ฉบับ 
สําเนาเอกสารทกุฉบบัใหผู้้สมัครเขยีนคํารบัรองว่า “สําเนาถูกต้อง” และลงชื่อ วันที ่

และระบเุลขประจําตัวสอบกาํกบัไว้มุมบนด้านขวาทกุหน้าของสําเนาเอกสาร 
  ข.  ระเบยีบเกีย่วกบัการสอบ 

1. ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที 
2. ให้ผู้มสีิทธิเข้าสอบแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตน 

เป็นสุภาพชน ผู้ที่สวมกางเกงขาสั้นเหนือเข่า (ยกเว้นเคร่ืองแบบ) เสื้อไมม่แีขน หรือรองเท้าแตะฟองน้ํา 
จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

3. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบ 
4. ผู้เข้าสอบ จะต้องนําหลักฐาน เอกสารตามท่ีระบุไว้ มาแสดงในวันที่กําหนดให้เข้าสอบ 

หากขาดเอกสารหลักฐานอยา่งใดอย่างหน่ึง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบอาจจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
5. ต้องนําบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมรีูปถ่าย  

ลายมือช่ือ และเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถ (ใบขับขี่) ซึ่งมีรูปถ่ายและ 
เลขประจําตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน หรือหนังสือเดินทาง (passport) ไปในวันสอบ หากไม่มีบัตรดังกล่าว 
แสดงตนในการเข้าสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบอาจจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

6. ไปถึงสถานที่สอบตามเวลาที่กําหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบภายหลังที่การสอบ 
ได้ดําเนินการไปแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบอาจพิจารณาไม่ให้เข้าสอบก็ได้ 

7. การเข้าสอบ จะให้ผู้ทีม่ีรายช่ือเข้าสอบที่ผ่านการตรวจรับหลักฐานเอกสารที่กําหนดแล้ว 
เข้าสอบ ตามลําดับเลขประจําตัวสอบ 

8. ขณะที่รอเข้าสอบ ให้น่ังในบรเิวณที่จัดให้ หา้มพูดคุยเสียงดัง หรือลุกเดินไปมา และ 
ต้องพร้อมที่จะเข้าสอบทันทีทีเ่รียกให้เข้าสอบ 

9. ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบกําหนดให้เท่าน้ัน 
10. เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ 

และต้องไม่กระทําการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่ ผู้ใดไมป่ฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบน้ี หรือผูใ้ด 
ทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบและคณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ 
 
           อน่ึง …
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 อน่ึง หากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หรือปรากฏภายหลังว่า 
ผู้ที่มีรายช่ือเขา้สอบรายใด มคีุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมคัรสอบรายน้ันจะเป็นผู้มี 
รายช่ือเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง กรมส่งเสริมการเกษตรจะถือว่าผู้สมัครสอบ
ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคร้ังน้ีมาต้ังแต่ต้น และจะไม่ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ หรือได้รับ 
การบรรจุและแต่งต้ัง และไมม่ีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 
 
       ประกาศ ณ วันที่  18  ธันวาคม  พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายคนิต  ลิขติวิทยาวุฒิ) 
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
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เลขประจําตัวสอบ
100000001 นางสาว อนงค์นาถ สอนเศษ
100000002 นาง มนสิชา เงินฝรั่ง
100000003 นาย กัมปนาท เกลี้ยงนิล
100000005 นาง สนธยา แย้มไสย
100000007 นางสาว รัฐติกร ชูดวง
100000008 นาง พัชรากร มณีวงศ์
100000009 นาง รฐา เจริญลาภ
100000010 นางสาว จีระประภา ช้าเบ็ญจา
100000013 นางสาว เกวลี ยิ่งยวด
100000014 นางสาว สุดารัตน์ คงเหลือง
100000017 นางสาว ฉันณภสินธุ์ คงประสิทธิ์
100000022 นางสาว จุรีพร เลอเลิศวิเชียร
100000023 นางสาว อังคณีย์ บินแวดาโอ๊ะ
100000024 นางสาว ชนกนันท์ บุญทรง
100000027 นาย ชัยยุทธ กรมแก้ว
100000029 ว่าท่ีร้อยตรีหญ ขนิษฐา สาริปา
100000031 นางสาว กาซมาร์ เปาะเดร์
100000033 นางสาว ฟารีดะห์ หะยีดาโอะ
100000037 นางสาว ศิริลักษณ์ คงสุวรรณ
100000038 นางสาว นูรไอนี เจ๊ะมะ
100000040 นางสาว สุดารัตน์ รักเกิด
100000041 นาง พรพิศ ไชยสิทธิ์
100000045 นาง จิราพร พรหมบังเกิด
100000046 นางสาว ชลิตา คทายุทธ
100000052 นางสาว โสมสุรีย์ แย้มแสง
100000053 นาย เอกลักษณ์ กลับอําไพ
100000058 นางสาว กนกวรรณ บุญศรี
100000063 นางสาว ปิ่นกัลยรัตน์ จันทรัศมี
100000065 นางสาว ศมนวรรณ ชั้นประเสริฐ
100000067 นางสาว สุไรดา หาเซ็ง
100000069 นางสาว รัตนวรรณ ชื่นบาน
100000071 นางสาว ขนิษฐา บุญมา

ช่ือ - สกุล

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง

(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2558)
ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
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เลขประจําตัวสอบ ช่ือ - สกุล

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง

(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2558)
ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้)

100000073 นาง ปุญณิสา นนทะสร
100000075 นางสาว วาทินี ขันธิกุล
100000077 นางสาว มัสวารี มามะ
100000079 นางสาว ไมมูเนาะ เจ๊ะนุ
100000082 นางสาว กนกวรรณ ทองทิพย์
100000083 นางสาว สุวจี นิลละออง
100000084 นางสาว ศศิวิพัสส์ เข็มเพ็ชร
100000085 นางสาว ณัฐพร สร้อยสังวาล
100000087 นางสาว นริศรา ไตรวงษ์
100000088 นางสาว อังสุมาลี ขวัญแก้ว
100000089 นางสาว กานต์มณีญา บุญโท
100000095 นาย อารยะ หยีเตะ
100000096 นาง รัชดาภรณ์ เพ็ชรทอง
100000100 นาย อภิชิต แผ้วสะอาด
100000101 นางสาว จุไรรัตนื ไสยศาสตร์
100000104 นางสาว ปวิริตา คงสีพุทธ
100000109 นางสาว สุดารัตน์ ทานันไชย
100000119 นางสาว พจนีย์ สุจริตธรรม
100000122 นาง ก่ิงกาญจน หนูคง
100000125 นางสาว เพ็ญนภา วันนา
100000127 นางสาว ยุพิน รามช่วย
100000128 นางสาว ปัตมาพร บุญสนอง
100000129 นางสาว เมธาวี ภูยอด
100000130 นางสาว ศรธนพรรณ์ สิงเกิด
100000133 นาย ณัฐพงษ์ ไชยสิทธิ์
100000135 นางสาว แวอัซมา แวมูดอ
100000138 นาง อรวรรณ สันติกุล
100000140 นางสาว ธันย์ภัคนันท์ นาทธนานนท์
100000146 นางสาว สาวิตรา โต๊ะยง
100000148 นางสาว วลัย บรรจงภาค
100000151 นางสาว ปาณิพันธ์ จันทร์ส่งแสง
100000153 นาย มาซาเห๊ะ สาและ
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100000155 นางสาว สุนิสา บุญฤทธิ์
100000156 นางสาว ศรีสุดา รักเถาว์
100000161 นาง สุวพิชชาญาณ์ ช่วงกลาง
100000166 นางสาว พัตราภรณ์ ชัยดี
100000169 นางสาว อัสมาอ์ บัวนาค
100000170 นางสาว นริศรา นิลวิเชียร
100000173 นางสาว สุนิษา บัวแก้ว
100000174 นางสาว นิภาพร โดมขุนทด
100000176 นางสาว นิยดา ยี่เส้ง
100000177 นาง จิรัชยา สุนทร
100000178 นาง ชัญญานุช แถมศิริ
100000179 นาย สราวุธ ปาละหมีน
100000180 นางสาว ศิริพร นะทอง
100000181 นางสาว นภัตสร จันทร์คง
100000182 นางสาว นริศรา แสนเสนาะ
100000183 นางสาว ดารณี คุณสุทธิ์
100000186 นางสาว ณัฐธิดา ก้ิมแก้ว
100000190 นางสาว อรนุช ณ พัทลุง
100000199 นางสาว สุพิชชา เกตุทอง
100000200 นาย อัสลี แลแมแน
100000202 นางสาว นิรดา สารบรรณ์
100000206 นางสาว เครือทิพย์ บุญเย็น
100000210 นางสาว ประกายทิพย์ ทองภูธรณ์
100000211 นางสาว นิพาพร แก่นบุญ
100000212 นางสาว นูรีเย๊าะ เหมเภอ
100000213 นางสาว โรฮานา สาเลง
100000215 นาง นูรีดา อับดุลเลาะ
100000216 นางสาว สุจิรา คําทอง
100000217 นางสาว สุธิษา นาคพงค์
100000221 นาย สรรเพชร ชุมแก้ว
100000222 นางสาว สุธีรา หลงพรหม
100000228 นาง สุพาพร สมพงษ์
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100000232 นาง กัญญา เพ็ชรพิมล
100000243 นางสาว ดารณี อ่วมแสง
100000247 นางสาว วารุณี คําสงค์
100000249 นาย อธิษฐาน กันตังกุล
100000251 นาง กนกวรรณ ศรีโดน
100000254 นางสาว สุวรรณี อภิชล
100000258 นางสาว ณปภัช แก้วผ่องศรี
100000271 นางสาว ขวัญทณีย์ สวนนุวัต
100000273 นางสาว นงลักษณ์ ปูเงิน
100000275 นางสาว จุติพร จันทร์ทิพย์
100000279 นางสาว อัมพิกา เพชรรักษ์
100000282 นางสาว ชบา ผดุงชาติ
100000287 นางสาว สุดารัตน์ สุวรรณรัตน์
100000293 นางสาว อําภาภรณ์ คงรอด
100000296 นางสาว ทัดดาว ขวัญแสง
100000297 นางสาว ฮาลีเม๊าะ ซันตายา
100000298 นาย ฉัตรชัย วงค์ราษฎร์
100000299 นางสาว ปาหนัน เจริญลาภ
100000307 นางสาว สุมาลา รอดบุญมา
100000311 นางสาว สิริกาญจน์ สมบุญ
100000313 นาย อิสมาแอล บินยูโซะ
100000315 นางสาว ขวัญใจ แซ่ลิ้ม
100000320 นาย มุตตา กาเดร์
100000322 นางสาว อังคณา สุวรรณพงศ์
100000323 นาง พนิตา สายก่ีเส็ง
100000324 นางสาว ชญานุศภัฒค์ ชูสิงแค
100000328 นางสาว สมพร ทรงกระสินธุ์
100000330 นางสาว อุรารัตน์ จอดนอก
100000339 นางสาว วิไลวรรณ หนึ่งคํามี
100000356 นางสาว แวนูรี แวดาโอ๊ะ
100000357 นาย ประพาส อุทาโย
100000358 นางสาว เกวดี กิมาคม
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100000361 นางสาว นุชนาฎ ณ พัทลุง
100000364 นางสาว ศิริพร ไหมชุม
100000374 นางสาว นภิสราภา สิงห์ชะฎา
100000379 นางสาว สาวิตรี พัติบูรณ์
100000380 นาย สิรวิชญ์ ยิ่งดํานุ่น
100000382 นางสาว ถนอมพักตร์ พัฒนรักษ์
100000388 นาง อิสลามียะห์ แวจิ
100000405 นางสาว พาอีซ๊ะ เลาะวา
100000416 นางสาว ฐิติชญาน์ จันทร์ส่องภพ
100000430 นางสาว ดวงใจ บุญทิก
100000431 นางสาว ศิริพร พรมแก้ว
100000432 นาย กันตินันท์ คูณคํ้า
100000434 นาง ยุวดี อุดมพันธ์
100000439 นางสาว จิราพร สุวรรณฉิม
100000440 นางสาว วิไลวรรณ พนะสัน
100000442 นางสาว สมศรี แก้วตาทิพย์
100000447 นาง ภัทรารวีย์ โชคสุวรรณาคิน
100000449 นางสาว เกศรินทร์ เพ็งเซะ
100000451 นางสาว กุลภัสสร์ จันทร์สว่าง
100000454 นางสาว รัชฎาพร นพรัตน์
100000455 นางสาว ซูไฮลา อาแว
100000460 นาย ภูชิต รามศิริ
100000464 นางสาว นูรีฮัน เจ๊ะอาแว
100000465 นางสาว ปรารถนา พันนุมา
100000471 นาง เนตรนภา จันทะวงศ์
100000474 นางสาว พิชามญชุ์ อินใย
100000475 นางสาว ประณิกาล สิงห์แก้ว
100000481 นาย อรรถพงษ์ ศรีสุข
100000486 นาย ฏิณวัฒน์ ส่งแสงธรรมชัย
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กําหนดการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์)  
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง 

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตัิงาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้) 
 

 

วันที่สอบและสถานทีส่อบ เวลา เลขประจําตัวสอบ 

สอบวันศกุรท์ี่ 8 มกราคม 2559 
ณ อาคารศรีเกียรตพิฒัน์  องค์การบรหิารส่วนจังหวัดสงขลา 
ถนนสงขลา-เกาะยอ ตาํบลพะวง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

09.00 น. 
 

100000001 - 100000486 
 (จํานวน 157 คน) 

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