
 
 

             (ยกร่าง) 
              

  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร 
   เรื่อง   รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับ 
            การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และกําหนดวัน เวลา สถานที่ 
            ประเมินและระเบียบเก่ียวกับการประเมิน (ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร) 
        ------------------------------------ 
 

   ตามท่ีได้มีประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 20 มีนาคม 2558 เรื่อง รับสมัครบุคคล 
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร) และกรมส่งเสริมการเกษตร 
ได้ดําเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2558 
ไปแล้ว น้ัน 
 

  กรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอประกาศรายช่ือผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทกัษะ 
และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในข้อ 10 ในประกาศรับสมัครของกรมส่งเสริมการเกษตรฉบับดังกล่าว ดังรายละเอียด 
แนบทา้ย 1 
 

  ทั้งน้ี ขอให้ผูม้รีายช่ือข้างต้นเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งที่ 2 ตามวัน เวลาและสถานที่ที่กําหนดไว้ดังรายละเอียดแนบทา้ย 2 และจะต้องย่ืนเอกสารหลักฐานและ 
ปฏิบัติตามระเบียบ ดังต่อไปน้ี 

ก. เอกสารหลกัฐานทีต่้องย่ืนในวันเข้ารบัการประเมินความรู้ความสามารถ ทกัษะ และ 
สมรรถนะ ครัง้ที่ 2 (วันสอบสัมภาษณ์) 

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

2. ระดับปริญญาตรี ให้ย่ืนสําเนาปริญญาบัตรและสําเนาแสดงผลการเรียน (Transcript  
of Records) สําหรับระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี ให้ย่ืนสําเนาประกาศนียบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน 
(Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับประกาศรับสมัคร จํานวนอย่างละ 2 ฉบับ 
ทั้งน้ี ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปรญิญาบัตร หรอืประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใด 
จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 
โดยจะต้องสําเร็จการศกึษาและได้รบัอนุมัตจิากผู้มีอํานาจอนุมัตภิายในวันปดิรบัสมัคร คือวันที่ 3  
เมษายน 2558 
   ในกรณทีี่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาย่ืนพร้อมใบสมคัรได้ ให้นํา 
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ตามหนังสือรับรองของกระทรวงศึกษาธิการ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จ 
การศึกษา และวันที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัคร 
คือวันที่ 3 เมษายน 2558 มาย่ืนแทน จาํนวน 2 ฉบับ 

3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ จํานวน 1 ฉบับ  
4. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ 
5. สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน 

ช่ือ – นามสกลุ (ในกรณีที่ช่ือ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกนั) เป็นต้น จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ 
6. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จํานวน 1 ฉบับ 
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(นายวีระ  โตสงคราม) 
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 

 
 

สําเนาเอกสารทกุฉบบัใหผู้้สมัครเขยีนคํารบัรองว่า “สําเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที ่
และระบเุลขประจําตัวผู้สมัครกํากบัไว้มุมบนด้านขวาทกุหน้าของสาํเนาเอกสาร 
  ข.  ระเบยีบเกีย่วกบัการประเมิน 

1. ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาท ี
2. ให้ผู้มสีิทธิเข้ารบัการประเมินแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และ 

ประพฤติตนเป็นสุภาพชน ผู้ที่สวมกางเกงขาส้ันเหนือเข่า (ยกเว้นเคร่ืองแบบ) เสื้อไม่มแีขน หรือรองเท้าแตะฟองน้ํา 
จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมิน 

3. เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการประเมินที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่ประเมิน 
4. ผู้เข้ารบัการประเมิน จะต้องนําหลักฐาน เอกสารตามท่ีระบุไว้ มาแสดงในวันที่กําหนด 

ให้เข้ารับการประเมิน หากขาดเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหน่ึง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่อาจจะไม่อนุญาต 
ให้เข้ารับการประเมิน 

5. ต้องนําบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมรีูปถ่าย  
ลายมือช่ือ และเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถ (ใบขับขี่) ซึ่งมีรูปถ่ายและ 
เลขประจําตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน หรือหนังสือเดินทาง (passport) ไปในวันที่ประเมิน หากไมม่ีบัตร 
ดังกล่าวแสดงตนในการเข้ารับการประเมิน กรรมการหรือเจ้าหน้าที่อาจจะไม่อนุญาตใหเ้ข้ารับการประเมิน 

6. ไปถึงสถานที่ประเมินตามเวลาที่กําหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานท่ีประเมินภายหลัง 
ที่การประเมินได้ดําเนินการไปแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่อาจพิจารณาไม่ให้เข้ารับการประเมินก็ได้ 

7. การเข้ารับการประเมิน จะให้ผู้ที่มีรายช่ือเขา้รับการประเมินที่ผ่านการตรวจรับหลักฐาน 
เอกสารที่กําหนดแล้วเข้ารับการประเมิน ตามตําแหน่งและลําดับเลขประจําตัวผู้สมัคร 

8. ขณะที่รอเข้ารับการประเมิน ให้น่ังในบริเวณที่จัดให้ ห้ามพูดคุยเสียงดัง หรือลุกเดิน 
ไปมา และต้องพร้อมที่จะเข้ารับการประเมินทันทีที่เรียกให้เข้ารับการประเมิน 

9. ต้องเข้ารับการประเมินกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่กําหนดให้เท่าน้ัน 
10. เมื่อเข้ารับการประเมินเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่ประเมนิโดยพลัน ห้ามติดต่อกับ 

ผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมินและต้องไม่กระทําการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังเข้ารับการประเมินอยู่ ผู้ใด 
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการประเมินน้ี หรือผู้ใดทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารบัการประเมินและคณะกรรมการ 
ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ 

11.  ผู้ใดไมม่ารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หรือปรากฏภายหลังว่า 
ผู้ที่มีรายช่ือเขา้รับการประเมินรายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ว่าผู้สมัครรายน้ันจะเป็น 
ผู้มีรายช่ือเป็นผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กรมส่งเสริมการเกษตรจะถือว่า 
ผู้สมัครสอบขาดคุณสมบัติในการสมัครคร้ังน้ีมาต้ังแต่ต้น และจะไม่ได้รบัการประกาศขึ้นบัญชีเป็นผูผ้่านการเลือกสรร 
หรือได้รับการจัดจ้าง และไมม่ีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 
   

  กรมส่งเสริมการเกษตรจะประกาศรายช่ือและขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลอืกสรร ในวันที่ 15 
มิถุนายน 2558 ทางเว็บไซต์ http://job2.doae.go.th และทางเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร 
(http://www.person.doae.go.th) 
 
       ประกาศ ณ วันที่  28   พฤษภาคม  พ.ศ. 2558 
 

 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้าย 1

เลขประจําตัวผู้สมัคร
010000004 นาง ปุณญรัตน์ ฤทัยเปี่ยมสุข
010000009 นางสาว วิภาดา จินดารักษ์
010000011 นางสาว สุทธิรัตน์ อินแตง
010000012 นางสาว นัชชา หาญพละ
010000014 นางสาว สุรีย์พรรณ พงษ์ทรัพย์
010000015 นางสาว แจ่มนภา  ้เมินดี
010000019 นางสาว กรรณิการ์ ภูจอมจิตร
010000024 นางสาว วิไลวรรณ พนะสัน
010000025 นางสาว สุนันท์ รัตนขันธ์
010000026 นางสาว เสาวลักษ์ กุลสาร
010000028 นางสาว วณิดา พะนิรัมย์
010000031 นางสาว ชญานันทน์ มูเก็ม

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 28  พฤษภาคม  2558)

ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ช่ือ - สกุล



รายละเอียดแนบท้าย 1

เลขประจําตัวผู้สมัคร
020000005 นาย เอกลักษณ์ ธารายศ
020000008 นางสาว สุมาลัย อ่องเทศ
020000019 นางสาว ณิชารีย์ สอนแก้ว
020000027 นางสาว พจนีย์ สุริยา
020000032 นางสาว ธตรฐ เทพพิพิธ
020000048 นางสาว ญาณี ศรีศักด์ิ
020000055 นางสาว มะยุรี พรมดี
020000056 นางสาว ปริพัฒน์ ซาวยา
020000072 นางสาว ชไมพร อินสอน
020000077 นางสาว ศิริขวัญ จันทร์โต
020000079 นางสาว วรรณิศา ชมภูนิตย์
020000080 นางสาว อิสรา ประเสริฐสกุล
020000081 นางสาว พรรณี จุลทับ
020000086 นางสาว ศศิวิพัสส์ เข็มเพ็ชร
020000087 นางสาว ณัฐพร สร้อยสังวาล
020000109 นางสาว รัชณู ทัพสุวรรณ
020000120 นางสาว เดือนเพ็ญ เสกเหมาะ
020000125 นางสาว สุภาพร ยืนยงค์
020000131 นางสาว วิจิตรา แป้นรอด
020000138 นางสาว ระติยา มุขดา
020000150 นางสาว ปิยะภา กันทะ
020000160 นางสาว ธนัญญา อัศวประสิทธิ์กุล
020000167 นางสาว ณัฐชยา สุริย์ทํานา
020000170 นาง วาทินี สมศรี
020000172 นาย อธิวร จันทรานนท์
020000179 นางสาว สุชัญญา ไตรสุทธิ์
020000211 นางสาว ธาราทิพ เงางาม
020000234 นางสาว จํานรรจา บุญมาขอม
020000237 นางสาว จันจิรา กุลทนบุตร์
020000242 นางสาว อนุจี เขียวไสว
020000252 นางสาว บุษยมาส เตชะพล

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 28  พฤษภาคม  2558)

ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ช่ือ - สกุล



รายละเอียดแนบท้าย 1

เลขประจําตัวผู้สมัคร
030000001 ว่าท่ีร้อยโท สมภพ ธรรมธีรยุทธ
030000003 นางสาว ไอลดา กลั่นคุ้ม
030000005 นางสาว ธัญญรัตน์ คําพะวงษ์
030000008 นางสาว ไพรินทร์ การกุณา
030000014 นาย สันติ ทรัพย์ดี
030000024 นางสาว นาถวีณา อัศวตระกูลศรี
030000027 นางสาว มลวลี อินจันทร์

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 28  พฤษภาคม  2558)

ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล

ช่ือ - สกุล



รายละเอียดแนบท้าย 1

เลขประจําตัวผู้สมัคร
040000001 นาย เทพรินทร์ อินทรประเสริฐ
040000002 ว่าท่ีเรืออากาศตรี ทศพล สะกุมา

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 28  พฤษภาคม  2558)

ตําแหน่งช่างพิมพ์

ช่ือ - สกุล



รายละเอียดแนบท้าย 1

เลขประจําตัวผู้สมัคร
050000001 นาย วรรณพงศ์ ชาติชนา
050000004 นางสาว สาวิตรี กลิ่นถือศิล
050000005 นางสาว มัทนียา ทาสีรงค์
050000008 นางสาว จุฑามาส ใจเอ้ือย
050000009 นาย วุฒินันท์ ใจบุญมา
050000010 นาย ณัฐพล ม่วงสุข
050000012 นางสาว พรพรรณ วิชัยดิษฐ
050000013 นางสาว ดวงฤดี ไพรบึง
050000014 นางสาว นฤตยา มณีวรรณ์
050000015 นาย สามารถ กองยอด
050000016 นางสาว จีรพร กอบขุนทด
050000017 นางสาว รัชนก ต้ังแต่ง
050000020 นางสาว กุสุมา ภูสมสี
050000021 นางสาว วันวิสา นวนไทย
050000022 นางสาว สุรางคณา ทาแท่งทอง
050000023 นางสาว นวลจันทร์ อุดมสินค้า
050000024 นางสาว จัณจ์ศุภนิต นุชประเสริฐ
050000029 นางสาว ปิยาภรณ์ จันทร์ขาว
050000030 นางสาว ศิวาพร โพธิลา
050000031 นางสาว มาริษา ชัยมงคลรัตน์
050000034 นางสาว ณรินทร์ธร เอ่ียมสะอาด
050000037 นาย นายสิงหา เรควัฒน์
050000040 นางสาว อารยา ลาแดง
050000042 นางสาว นุชฎา นกแก้ว
050000045 นาย ทวี ชื่นพงษา
050000046 นางสาว กนิกนันต์ แสนนา
050000048 นาย ณรงค์ชัย วงศาเสก
050000052 นางสาว ศรนุช อ่วมสอาด
050000053 นางสาว นุชจรี อดกลั้น
050000054 นางสาว นิภาพร ผันนะลา
050000057 นางสาว ณัฐกาญจน์ มีเจริญ
050000063 นางสาว แคทริยา จันทโรจน์
050000064 นางสาว ธนาภรณ์ แสงน้อย

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 28  พฤษภาคม  2558)

ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

ช่ือ - สกุล



รายละเอียดแนบท้าย 1

เลขประจําตัวผู้สมัคร

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 28  พฤษภาคม  2558)

ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

ช่ือ - สกุล
050000068 นางสาว ราณี อับดุลเลาะห์
050000071 นางสาว เสาวนีย์ แสงทอง
050000078 นางสาว กุลรภัส ภูผา
050000081 นางสาว บุษบากร สิงห์อมร
050000082 นางสาว ประวีณา ฝ้ายเทศ
050000083 นางสาว พิไลพร ภูเม็ด
050000093 นางสาว นิสากร ชูชาติ
050000094 นาย ชนาเทพ สาระไชย
050000097 นางสาว เกณิกา ไชยมงคล
050000098 นางสาว อมัติกา เวียงแก้ว
050000100 นางสาว สุดาลักษณ์ ทองเติม
050000106 นางสาว วรัญญา ดวงเกิด
050000114 นางสาว ณัฎฐาภรณ์ เหล่าประเสริฐ
050000119 นาย ธนกฤติ จันทร์ถง
050000135 นางสาว สวินดา ถิรวงศ์จินดา
050000138 นางสาว อรอุมา อุไรวงค์
050000139 นาย สายชล เกิดศรี
050000140 นางสาว นันทพัทธ์ ยอดดี
050000143 นางสาว วิภาดา เจนจบ
050000157 นางสาว อมรมาศ ศรีทาสังศ์
050000159 นางสาว สุณิสา ชัยประภา
050000168 นางสาว วราพร แจ้งแสงทอง
050000169 นางสาว วิภารัตน์ นวลศรี
050000172 นางสาว สมรัก พิมโซ
050000178 นางสาว ปิยวรรณ ก้องเสียง
050000179 นางสาว พเยาว์ บัวแก้ว
050000180 นางสาว ระวีวรรณ จุลทับ
050000182 นางสาว เบญจมาศ ยุวะยงดี
050000183 นาย ธนาคม สร้อยสิงห์
050000190 นางสาว ทักษพร แก้วนนท์
050000193 นางสาว เยาวลักษณ์ ภูชํานิ
050000198 ว่าท่ี ร.ต.หญิง ศิริพร ศรีประสม
050000210 นางสาว แก้วมณี ปุราถานัง



รายละเอียดแนบท้าย 1

เลขประจําตัวผู้สมัคร

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 28  พฤษภาคม  2558)

ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

ช่ือ - สกุล
050000213 นางสาว นริศรา มหะหมัด
050000214 นางสาว สุนันทา มหะหมัด
050000232 นางสาว วรัญญา หินดํา
050000234 นางสาว อรวรรณ แก้วเขียว
050000235 นางสาว นัญฐภัสสร ก่ิงแก้ว
050000236 นาย ทศพล ภักดีล้น
050000244 นางสาว หทัยภัทร นาคแก้ว
050000249 นางสาว กานจ์พิชชา เส็นทุ่ย
050000250 นางสาว ณัชธิษณ์สา อุดมเดชาเวทย์
050000252 นางสาว จินตนา วิริยะรัมภ์
050000256 นาย แวอุสมาน แวซู
050000261 นาย ศิริชัย ภาดี
050000267 นางสาว แสงเดือน แสงอรุณ
050000270 นางสาว รัชนีพร อินทะสอน
050000276 นางสาว จันทนา ประยงค์แย้ม
050000294 นางสาว สกุลตรา บุญทัน
050000295 นางสาว นภาวรรณ บัวบํารุง
050000302 นาย ชัชวาล ประเสริฐศิลป์
050000303 นางสาว กมลทิพย์ ระลึก
050000307 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง อมรรัตน์ ประดิษฐสาร
050000317 นางสาว ศศิธร คําเอียด
050000319 นาย บุญใส ทาคํามูล
050000325 นางสาว บุญร่วม ปัญญายิ่ง
050000326 นางสาว กัญญาภัค ศิริสุนทร
050000327 นางสาว ธัญพร เชาวน์ทวี
050000330 นาย นันทสิทธิ์ โชคสุวัฒนสกุล
050000331 นางสาว สิริรัตน์ ทะสดวก
050000335 นางสาว นริศรา คงขํา
050000341 นางสาว ดารุนัย นาคเวียง
050000347 นางสาว สุนิสา เชาว์เจริญ
050000355 นางสาว ขวัญชนก อ้อยหวาน
050000356 นาย ธิวา โสภิพันธ์
050000358 นางสาว วรรณภา ทุมธรรมมา



รายละเอียดแนบท้าย 1

เลขประจําตัวผู้สมัคร

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 28  พฤษภาคม  2558)

ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

ช่ือ - สกุล
050000359 นางสาว ธัญลักษณ์ พงษ์ชุบ
050000361 นางสาว สมสุภา สุทธา
050000362 นางสาว ทิพยวรรณ ภูสิงห์ทอง
050000371 นางสาว ภนิตา เพชรข้อง
050000378 นางสาว กฤษดาภรณ์ ปันทะนันท์
050000390 นางสาว จิตตรา สร้อยสน
050000398 นางสาว โชติมา มีลักษณะ
050000401 นางสาว ลําใย ทองคํา
050000419 นางสาว อัญชลี อินทพันธ์



รายละเอียดแนบท้าย 1

เลขประจําตัวผู้สมัคร
060000001 นาย องอาจ สุขธนู
060000004 นางสาว เนตรชนก รักสวัสด์ิ
060000008 นางสาว สุชาดา อุตตมาภรณ์สกุล
060000009 นางสาว จุรีพร เดชา
060000012 นาย สนั่น สุขแก้ว
060000017 นางสาว ลักษมี ดอนลาว
060000018 นางสาว นุชนาถ จองดี
060000019 นางสาว รัตนพร กิจโป้
060000020 นางสาว รัชดาภรณ์ พัฒนโภครัตนา
060000021 นางสาว ชมพูนุช ผลาหาญ
060000023 นาย อภิชิต ฤทธิกูล
060000028 นางสาว ปวีณา พงษ์สะพัง
060000030 นางสาว วรัญญา ดุษดี
060000034 นางสาว เกศินี ฉวีทอง
060000037 นางสาว ลลิตา ไก่ขัน
060000046 นาย สุทธิพงษ์ วิเศษสังข์
060000056 นางสาว ฐาดา บุญส่ง
060000060 นางสาว อัจฉรา ผ่องปิยะสกุล
060000062 นางสาว นิตยา พาโนรักษ์
060000063 นาย สมภพ อนุชน
060000068 นาย สรรธาร พชสิทธิ์
060000083 นาย มารุต สุรัสวดี
060000093 นาย อัฐวุฒิ ตีรณวัฒนากูล
060000095 นาย อธิวัฒน์ แสนละมุน
060000097 นางสาว สรัญรักษ์ แก้วมูล
060000101 นางสาว อังคนางค์ ใบยา
060000102 นาย ธีรยุทธ ไชยมาโย
060000105 นางสาว ยอดขวัญ โสวรรณะ
060000106 นางสาว ชนิตา ช่างผัสส์
060000107 นางสาว ธิดา สมอารีย์

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 28  พฤษภาคม  2558)

ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีแผนท่ีภาพถ่าย

ช่ือ - สกุล



รายละเอียดแนบท้าย 1

เลขประจําตัวผู้สมัคร
070000009 นาย ชยุต ปัญญาภาณุวัฒน์
070000014 นาย ปฐม บุญทองนุ่ม
070000045 นาย อภิวัตต์ เอียดทองใส
070000090 นาย กษิดิ์พัฑฒิ วีรยารุจิภาส
070000119 นาย จิตวัต วิทยานันท์

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 28  พฤษภาคม  2558)

ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์

ช่ือ - สกุล



รายละเอียดแนบท้าย 1

เลขประจําตัวผู้สมัคร
080000001 นาย เดชา คําหล้า
080000006 นางสาว นฤมล คู่กะสังข์
080000008 นางสาว สกาวรัตน์ ผลประสาท
080000010 นางสาว สมอุษา วิไลพันธุ์
080000011 นางสาว กัญญาพัชร เลาหสินนุรักษ์
080000013 นาย ฐิติพงศ์ ศิริมา
080000017 นางสาว เพ็ญพัชร ภาณุศาสตร์
080000019 นางสาว รัชกาญจน์ วินิจ
080000023 นางสาว พัชรินทร์ หัวแท้
080000027 นางสาว ฐิตยาภรณ์ ลี้เรืองศรี
080000028 นางสาว ลัดดา หาญโงน
080000029 นาย เกรียงไกร เกตุเรน
080000031 นางสาว ครองทรัพย์ สิงหราช
080000034 นางสาว ศิริรัตน์ ปากประโคน
080000036 นางสาว ดอกกล้วยไม้ หอมระหัด
080000037 นางสาว สาระทิพย์ วุฒิสวัสด์ิ
080000047 นางสาว ณัฐนันท์ ทะแดง
080000048 นางสาว เปมิกา ค่ายกนกวงศ์
080000050 นางสาว เมธาพร ขจรศรีวีรวงศ์
080000063 นางสาว ภคพร โชคถกลเกียรติ
080000069 นางสาว นวรัตน์ ประภูชะกัง
080000072 นางสาว สุจิตรา อัมหิรัญ
080000080 นาย ปิยวิทย์ โทธรรม
080000081 นางสาว ศุภางคนางค์ จอมสืบ
080000094 นางสาว อารยา ไชยดี
080000101 นางสาว สสิรี บุญบงการ
080000106 นางสาว เพ็ญพรรณ โรจนประภายนต์
080000107 นางสาว สุภวิตา จันทะชํานิ
080000123 นาย ชนินทร์ บุญสกุลญแพทย์
080000137 นางสาว ปิยนุช อ้อพงษ์
080000149 นางสาว เจนจิรา ยองรัมย์
080000156 นาย ปรีชา ขําคํา
080000157 นางสาว ตรีรัตร ลี้สมประสงค์

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 28  พฤษภาคม  2558)

ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร

ช่ือ - สกุล



รายละเอียดแนบท้าย 1

เลขประจําตัวผู้สมัคร

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 28  พฤษภาคม  2558)

ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร

ช่ือ - สกุล
080000175 นางสาว ศิริมาดา มงคลวิทย์
080000179 นาย จตุพร สุขหนา
080000183 นางสาว วราภรณ์ บุญเทียม
080000224 นางสาว วรรณกานต์ ประณีตทอง
080000243 นางสาว พัชรากร เรืองศรี
080000246 นาย ชานนท์ มณีรัตน์
080000257 นาย ศุภมงคล อิศรางกูร ณ อยุธยา
080000265 นางสาว ศลิตา พลไชย
080000267 นางสาว จุฑาภรณ์ โคตะมะ
080000277 นาย เจนณรงค์ สันป่าแก้ว
080000278 นางสาว ขวัญชนก เต้าชุน
080000280 นางสาว ยุภาภรณ์ เสียงหวาน
080000292 นางสาว พันธ์ทิพย์ ดําศรีสุข
080000317 นาง นางอาริตา สุขเพ็ญ
080000344 นาย ชํานาญร์ เพ็ชรรัตน์
080000346 นางสาว เปรมฤดี พิทักษ์หงษ์สา
080000348 นางสาว ทัศน์วรรณ์ สีหานู
080000357 นางสาว ปาจรีย์ วงศ์วชิมาเภท
080000408 นางสาว ฤทัยกานต์ แผ้วชํานาญ
080000409 นางสาว ซะฮ์รอบินตีมูฮําหมัด มามะ
080000416 นางสาว มาณวิกา เนื่องดิถี
080000430 นาย วิทวัส บัวบาน
080000433 นาย ภูวัต พงษ์กิจการุณ
080000435 นาย พิทยา หอมจันทร์
080000463 นาย อภิวัฒน์ เรืองศรี
080000471 นางสาว จันทิมา เอ่ียมสะอาด
080000479 นางสาว ลัดดาวรรณ ปฎิเวทย์
080000512 นางสาว ชุมสาย กลิ่นเทียน
080000534 นางสาว กมลวรรณ เจริญพานิชสันติ
080000540 นาย วีรวัฒน์ รงค์ภักดี
080000569 นางสาว ยุรฉัตร ทองส่งโสม
080000582 นางสาว โสภิตา อิศรางกูร ณ อยุธยา
080000599 นาย วิทยา ศรีภักดี



รายละเอียดแนบท้าย 1

เลขประจําตัวผู้สมัคร

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 28  พฤษภาคม  2558)

ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร

ช่ือ - สกุล
080000600 นาย หัตถพล กิมเฮงหลี
080000608 นางสาว อัญรัตน์ ทองคงหาญ
080000621 นางสาว พนิดา ระหุ่ง
080000632 นางสาว รุ่งนภา การีมี



รายละเอียดแนบท้าย 1

เลขประจําตัวผู้สมัคร
090000001 นาย บัณฑิต อุปสิทธิ์
090000002 นางสาว ชิตชนก แก้วทองคง
090000005 นางสาว ชโรธร โพธิ์วงศ์
090000009 นางสาว สุพรรณี ต้อนรับ
090000010 นางสาว ฉัตรแก้ว โลหะพันธุ์
090000014 นาย ภูริวัจน์ ธนาโรจน์ปิติพร
090000020 ว่าท่ีร.ต. ฑิฆัมพร ฤทธายุวงศ์
090000021 นาย จิรศักด์ิ บุตรศรี
090000028 นาย ธีรภัทร บัวคลี่
090000031 นางสาว จิราพร แซ่ต่าง
090000039 นางสาว ภาวินีย์ ปรีชาวรรณ
090000041 นางสาว ชีวรัตน์ พลซ่ือ
090000044 นาย ชุมพลภัทร์ คงธนจารุอนันต์
090000050 นางสาว ศรีสุชาดา ทาศรี
090000065 นางสาว นุจรินทร์ นนพิภักด์ิ
090000066 นางสาว ณัฏฐิยา วุฒิ
090000067 นางสาว ปริศนา หอมบุญ
090000073 นางสาว ปิยวรรณ สร้อยจิตร
090000081 นางสาว น้ําฝน พัฒนาวิบาก
090000086 นางสาว นิศารัตน์ สุวรรณสวัสด์ิ
090000088 นางสาว กิติยา มูลเหลา
090000089 นาง อนงนาถ ภาณุพิจารณ์
090000091 นางสาว กันยารัตน์ อ่วมภักดี
090000103 นาย เอกลักษณ์ แซ่ตั้น
090000107 นางสาว ณัฐวดี สมบูรณ์ชัย
090000114 นางสาว มนัสวี เก้ือวงค์
090000120 นางสาว ราตรี สีสําลี
090000121 นางสาว ชนัญชิดา แซ่ม้า
090000122 นางสาว อโนทัย บัวแก้ว
090000129 นางสาว กนกพรรณ ไทยประเสริฐ
090000132 นาย วรเทพ เจริญทรัพย์
090000134 นาย ฐณะวัฒน์ พัฒนพรวิจิตร
090000136 นางสาว ธิติมา คุ้มโต

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 28  พฤษภาคม  2558)

ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

ช่ือ - สกุล



รายละเอียดแนบท้าย 1

เลขประจําตัวผู้สมัคร

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 28  พฤษภาคม  2558)

ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

ช่ือ - สกุล
090000138 นาย วรพจน์ อิทธิยาภรณ์
090000145 นางสาว ชลลดา โซะเฮง
090000147 นางสาว โศรดากรณ์ พิมลา
090000156 นางสาว สุพัตร์ เกิดมูล
090000166 นาย อิทธิพงษ์ บุญตัน
090000171 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ฐิติพร สง่าเพ็ชร์
090000176 นาย ปุณญวัฒน์ วงค์สลับ
090000179 นางสาว ธิดา อํานวยวิชัย
090000185 นางสาว ธนัชชา เพ็ชรเล็ก
090000186 นางสาว ภรณ์ทิพย์ อุตตโมบล
090000203 นางสาว อรวรา เดชสกุลไกร
090000205 นางสาว พรจรัส สิงหวรชัย
090000210 นาง เบญจวรรณ พรมทอง
090000224 นาย ประพันธ์ ชานนท์
090000238 นางสาว ปาณชีวา ช้างแก้วมณี
090000244 นางสาว ชุติกาญจน์ ก่อต้ังทรัพย์
090000245 นางสาว ประกายตา หลีกภัย
090000248 นาง ศุทธินี ฟูเต็มวงศ์
090000259 นางสาว จิราภรณ์ น้ําจันทร์
090000262 นางสาว นภากรณ์ จันปัญญา
090000265 นาย ทรงวุฒิ จําปาเรือง
090000277 นางสาว ณชลนิภา บุญอนันต์
090000289 นางสาว แวววดี พุทธรักษา
090000291 นางสาว หนึ่งฤทัย งามเนตร
090000298 นาย จิตตพล บุษบรรณ
090000303 นางสาว หทัยทิพย์ สามพันพวง
090000334 นาย จิรศักด์ิ นิ่มครุฑ
090000335 นางสาว ศิริกานต์ นาโควงค์



รายละเอียดแนบท้าย 1

เลขประจําตัวผู้สมัคร
011000005 นาย มารุต เกยูรวงศ์
011000015 นางสาว อรปรียา ทองเน้ือนวล
011000026 นาย สถาพร สมศักด์ิ
011000029 นาย ศักด์ิธิสิทธิ์ วรบุตร
011000030 นางสาว ดวงใจ เชยชม
011000041 นางสาว จิรนันท์ โพธิวัง
011000046 นาย ภิเศก เภชัยภูมิ
011000050 นางสาว เบญญาทิพย์ กําทรัพย์
011000052 นางสาว จุฑารัตน์ บัวสองสี
011000054 ว่าท่ีร้อยตรี ยุทธนา อินเฉลิม
011000057 นางสาว ปิยพร สินน้อย
011000100 นาย กิตตินันท์ ทองบุญ
011000102 นาย เอกรินทร์ เจริญยิ่ง
011000104 นางสาว แพรวพรรณ ชัยพร
011000122 นางสาว นาตยา สวัสดี
011000125 นางสาว ดวงตา พลพุทธรักษ์
011000129 นางสาว รุ่งนภา เลิศเวช
011000136 นางสาว เนตรนรินทร์ วิจิตรนิติกุล
011000148 นางสาว ลักษิกา ธรรมแสง
011000153 นาย ธวัชชัย จันที
011000157 นางสาว สุพรรณษา ธนะวรรณ
011000163 นาย โชคดี หอมกระจุย
011000168 นาย ประเวช เกตุสาคร
011000169 นางสาว ศิริพร นาคเป้า
011000183 นางสาว จามจุรี สังลา
011000196 นาย ชยุต อินรินทร์
011000204 นาย ธนิตย์ มณีเลิศ
011000215 นางสาว จุฑาทิพย์ ทองก้ิม
011000243 นาย ยุทธพล รัชวรพงศ์
011000258 นาย คมกฤช ศรียะพงศ์
011000267 นาย กิตติโญ แต่งสวน

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 28  พฤษภาคม  2558)

ตําแหน่งนิติกร

ช่ือ - สกุล



รายละเอียดแนบท้าย 2 

กําหนดการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2  
ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร) 

 
ประเมินฯ วนัอาทิตยท์ี่ 7 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมรชัมงคล โรงเรียนสารวทิยา ถนนพหลโยธิน 
แขวงเสนานิคม เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
 

ตําแหน่ง 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ  
และสมรรถนะ และวธิกีาร

ประเมิน 
เวลา เลขประจําตัวผู้สมัคร 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตามประกาศรับสมัครของ 
กรมส่งเสริมการเกษตร  
ลงวันที่ 20 มนีาคม 2558 
โดยวิธกีารสอบสัมภาษณ ์

08.30 น. 
 
 

010000004 - 010000031 
(จํานวน 12 ราย) 

08.30 น. 
 

020000005 - 020000087 
(จํานวน 15 ราย) 

เจ้าพนักงานธุรการ ตามประกาศรับสมัครของ 
กรมส่งเสริมการเกษตร  
ลงวันที่ 20 มนีาคม 2558 
โดยวิธกีารสอบสัมภาษณ ์

09.00 น. 020000109 - 020000252 
(จํานวน 16 ราย) 

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตามประกาศรับสมัครของ 
กรมส่งเสริมการเกษตร  
ลงวันที่ 20 มนีาคม 2558 
โดยวิธกีารสอบสัมภาษณ ์

08.30 น. 
 
 

030000001 - 030000027 
(จํานวน 7 ราย) 

ช่างพิมพ์ ตามประกาศรับสมัครของ 
กรมส่งเสริมการเกษตร  
ลงวันที่ 20 มนีาคม 2558 
โดยวิธกีารสอบสัมภาษณ ์

08.30 น. 
 
 

040000001 - 040000002 
(จํานวน 2 ราย) 

08.30 น. 
 

050000001 - 050000031 
(จํานวน 20 ราย) 

09.00 น. 
 

050000034 - 050000093 
(จํานวน 20 ราย) 

09.30 น 050000094 - 050000180 
(จํานวน 20 ราย) 

10.00 น. 050000182 - 050000270 
(จํานวน 20 ราย) 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตามประกาศรับสมัครของ 
กรมส่งเสริมการเกษตร  
ลงวันที่ 20 มนีาคม 2558 
โดยวิธกีารสอบสัมภาษณ ์

10.30 น. 050000276 - 050000419 
(จํานวน 28 ราย) 

 



รายละเอียดแนบท้าย 2 - 2 - 

 

ตําแหน่ง 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ  
และสมรรถนะ และวิธกีาร

ประเมิน 
เวลา เลขประจําตัวผู้สมัคร 

08.30 น. 
 

060000001 - 060000037 
(จํานวน 15 ราย) 

เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย ตามประกาศรับสมัครของ 
กรมส่งเสริมการเกษตร  
ลงวันที่ 20 มนีาคม 2558 
โดยวิธกีารสอบสัมภาษณ ์

09.00 น. 060000046 - 060000107 
(จํานวน 15 ราย) 

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ตามประกาศรับสมัครของ 
กรมส่งเสริมการเกษตร  
ลงวันที่ 20 มนีาคม 2558 
โดยวิธกีารสอบสัมภาษณ ์

08.30 น. 
 
 

070000009 - 070000119 
(จํานวน 5 ราย) 

08.30 น. 
 

080000001 - 080000063 
(จํานวน 20 ราย) 

09.00 น. 080000069 - 080000257 
(จํานวน 20 ราย) 

09.30 น. 080000265 - 080000479 
(จํานวน 20 ราย) 

นักวิชาการเกษตร ตามประกาศรับสมัครของ 
กรมส่งเสริมการเกษตร  
ลงวันที่ 20 มนีาคม 2558 
โดยวิธกีารสอบสัมภาษณ ์

10.00 น. 080000512 - 080000632 
(จํานวน 10 ราย) 

08.30 น. 
 

090000001 - 090000086 
(จํานวน 20 ราย) 

09.00 น. 
 

090000088 - 090000176 
(จํานวน 20 ราย) 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ตามประกาศรับสมัครของ 
กรมส่งเสริมการเกษตร  
ลงวันที่ 20 มนีาคม 2558 
โดยวิธกีารสอบสัมภาษณ ์

09.30 น. 
 

090000179 - 090000335 
(จํานวน 21 ราย) 

08.30 น. 
 

011000005 - 011000122 
(จํานวน 15 ราย) 

นิติกร ตามประกาศรับสมัครของ 
กรมส่งเสริมการเกษตร  
ลงวันที่ 20 มนีาคม 2558 
โดยวิธกีารสอบสัมภาษณ ์

09.30 น. 011000125 - 011000267 
(จํานวน 16 ราย) 

 
ทั้งน้ี ให้ผูม้ีสิทธิเข้ารับการประเมินที่มีเลขประจําตัวผู้สมัครข้างต้นจะต้องไปรายงานตัวและเข้ารับ 

ฟังคําช้ีแจงรายละเอียดต่าง ๆ ก่อนเข้ารับการประเมิน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดไว้น้ี ผู้ใดไม่ไปตามวัน  
เวลา และสถานที่ดังกล่าวอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
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