
 
 

             (ยกร่าง) 
              

                                              ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร 
           เรื่อง   รายช่ือผู้มีสทิธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
                    กําหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินความรู้ความสามารถ 
                    ทักษะ และสมรรถนะเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตําแหน่ง 
                    นักวิชาการเงินและบัญชี (ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร) 
        ------------------------------------ 
 

  ตามท่ีได้มีประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2558 เรื่อง รับสมัครบุคคล 
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร) 
และจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกําหนด 
วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที ่2 พฤศจิกายน 2558 น้ัน 
 

  กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารบัการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กําหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปน้ี 

ก) รายชื่อผู้มีสทิธิเขา้รบัการประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 

ข) กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ  
ครั้งที่ 1 

ให้ผู้มสีิทธิเข้ารบัการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตามวัน 
เวลา และสถานที่ในตารางการประเมิน ตามเอกสารแนบท้าย 2 

ค) ประกาศรายชือ่ผู้ผา่นการประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะคร้ังที่ 1 หรือ 
ผู้มีสทิธิเข้ารบัการประเมินความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 

กรมส่งเสริมการเกษตร จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ 
สมรรถนะครั้งที่ 1 และมสีิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 19  
พฤศจิกายน 2558 ทางเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร (http://www.person.doae.go.th) 

ง) ระเบยีบปฏบิตัเิกี่ยวกบัการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังน้ี 
1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน 

ผูท้ี่สวมกางเกงขาสั้นเหนือเข่า (ยกเว้นเครื่องแบบ) เสื้อไม่มีแขน หรือรองเทา้แตะฟองน้ํา จะไม่อนุญาต 
ให้เข้าสอบ 

2. ต้องนําบตัรประจําตัวผู้สมัครควบคู่กบับตัรประจําตัวประชาชน หรือบตัรประจําตัว 
เจ้าหน้าทีข่องรัฐ ซ่ึงมีรปูถ่ายลายมือชื่อ และเลขประจําตัวประชาชน 13 หลกัชดัเจน หรือใบอนญุาตขับรถ  
(ใบขบัขี่) ซ่ึงมีรูปถ่ายและเลขประจําตัวประชาชน 13 หลกัชดัเจน หรือหนังสือเดนิทาง (passport)  
ไปในวันทีป่ระเมิน หากไม่มบัีตรดังกล่าวแสดงตนในการเข้ารับการประเมิน ใหใ้ช้ใบรับคําขอมีบัตร มบัีตรใหม่  
หรือเปลี่ยนบัตรประจําตัวประชาชน (บ.ป.2 หรือใบเหลอืง) ฉบับจริง หรือใบแทนใบรับคําขอมีบัตร มีบัตรใหม ่หรอื
เปลี่ยนบัตรประจําตัวประชาชน (บ.ป.2 ก หรือใบชมพู) หรือใบขาวที่รบัรองตัวบุคคล หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ
กลาโหม หรือบัตรประจําตัวทหารกองประจําการฉบับจริง ไปแสดงแทน  
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 3.  หา้มนําเคร่ืองมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกสท์ุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) 
วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เป็นต้น ตํารา หนังสือ บันทึกข้อความ วัสดุอุปกรณ์อ่ืน เช่น กระเป๋าสะพาย  
เครื่องคํานวณ อุปกรณ์ที่ใช้คํานวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากพบว่า 
ผู้ใดนําเข้าห้องสอบจะถือว่าเจตนากระทําการทุจริต และหากเกิดการสูญหายจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

4. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ  
ทักษะ และสมรรถนะ โดยจะต้องเข้ารับการประเมิน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดไว้ และจะต้องจัดหา 
เครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งประกาศไว้ในกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินไปเอง 

5. ผู้สมัครจะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว  
โดยจะเรียกให้ผู้สมัครเข้าห้องสอบก่อนเร่ิมเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที ผูส้มัครที่ไปถึงห้องสอบหลังจากที่ได้ 
เริ่มสอบแล้ว 30 นาที จะไม่อนญุาตใหเ้ข้าสอบ และไม่อนญุาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาทําตอบ 

6. ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการประเมินตามตําแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาที่กําหนด 
ในตารางการประเมิน ผู้ที่เข้ารับการประเมินผิดตําแหน่งจะถูกปรบัให้ตกและไม่มสีิทธิเข้ารับการประเมินในตําแหน่ง 
ที่สมัครอีก 

7. ผู้สมัครจะต้องน่ังประเมินตามที่น่ังและห้องสอบที่กําหนดไว้ ผู้ใดน่ังผิดที่ในการประเมิน 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนนสําหรับความรู้ความสามารถ ทักษะ และ 
สมรรถนะน้ัน 

8. อนุญาตให้นําสิง่ของเข้าห้องสอบได้เฉพาะบัตรประจําตัวผู้สมัคร บัตรประจําตัวประชาชน  
หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารตามข้อ 2 ดินสอ ยางลบ 
ปากกา และกระเป๋าใส่เงิน (ใบเล็ก) เท่าน้ัน 

9. ต้องใช้กระดาษคําตอบที่กรมส่งเสริมการเกษตรจัดให้โดยเฉพาะ หากผู้ใดลงลายมือช่ือ  
และทําตอบในกระดาษคําตอบที่ไม่ใช่ของตนเองจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน และการระบายวงกลมในกระดาษ 
คําตอบให้ปฏิบัติ ดังน้ี 
 9.1 ต้องระบายให้ดําเข้มเต็มวงกลม จะระบายไม่เต็มวงกลมหรือใช้เครือ่งหมาย
อ่ืนไม่ได้ และจะต้องใช้ดินสอดําที่มีความดําเท่ากับ 2B หรือมากกว่า จะใช้ดินสอที่จางกว่าที่กําหนด หรือใช้ดินสอ 
สีอ่ืน หรือปากกาไม่ได้ 

9.2  เครื่องตรวจกระดาษคําตอบจะตรวจตามข้อมูลที่ผู้เข้าสอบระบายเท่าน้ัน 
กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นกับผลการตรวจกระดาษคําตอบของเคร่ืองตรวจกระดาษคําตอบ 
หากผู้เข้ารับการประเมินไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในข้อน้ี 

10.  ห้ามผู้เข้ารับการประเมินคัดลอกข้อสอบ หรือนําแบบทดสอบ และกระดาษคําตอบ 
ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะถือว่ากระทําการทุจริต 

11.  ให้ยุตกิารทําตอบ หากพบว่าผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อ 1 2 3 6 7 หรือ 10 
แต่จะออกจากห้องสอบได้เมื่อหมดเวลาทําตอบ รวมท้ังจะไม่ตรวจให้คะแนนสําหรับบุคคลผู้น้ัน 

12.  เช่ือฟังและปฏิบัติตามคําสั่ง และคําแนะนําของหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่ 
คุมสอบโดยเคร่งครัด 

13.  เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบ ไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอก 
และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 

14. หา้มสูบบุหรี่ในห้องสอบ 
15. เมื่อหมดเวลาทําตอบ หัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดทําตอบ 

จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว 





เอกสารแนบท้าย 1

เลขประจําตัวผู้สมัคร
001 นางสาว สาวิตรี มีจิตต์
002 นางสาว ปวริตา สมีเพ็ชร
003 นาง พรรณทิพย์ พันธุ์อําพัน
004 นางสาว วิรัญญา มูลศิริ
005 นางสาว ธนพร มโนลา
006 นางสาว วิภาดา บุญมานะ
007 นางสาว พรนิภา ต้ันท่งยิ้น
008 นางสาว เอ้ืออารี อินทรมณี
009 นาย ภูมินทร์ อินทร์ปัญญา
010 นางสาว ชุติมา วิสุทธิ์
011 นาย วรภพ ทองดี
012 นาย ศรศักด์ิ ประสพวงศ์
013 นางสาว มุทิตา โสดี
014 นางสาว วาสนา นรารัตนประดิษฐ์
015 นาย ภัทรพล บุญพิมพ์
016 นาง วภิาวดี วังวรางกูร
017 นางสาว เสาวลักษณ์ กุลสาร
018 นาย ธวัชชัย ม่วงผุด
019 นางสาว เอรินทร์ ทาโล
020 นางสาว จารุวรรณ อ่อนทรวง
021 นางสาว ประภาวดี ศรีละพันธ์
022 นางสาว กาญจนา ค่ายหนองสรวง
023 นางสาว บุญยิสา โสประดิษฐ
024 นาง นิตยา ดวงจันทร์โครต
025 นางสาว ศิวพร อักขระ
026 นาง ขนิษฐา บนภัทรวรรษ
027 นางสาว อภิญญา สิงห์สวัสด์ิ
028 นางสาว อาทิตยา รังกะริน
029 นางสาว นาถลดา โพธิวัง
030 นางสาว วัชราพร จันโสดา

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1
ในตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร)

ช่ือ - สกุล

(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2558)



เอกสารแนบท้าย 1

เลขประจําตัวผู้สมัคร

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1
ในตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร)

ช่ือ - สกุล

(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2558)

031 นางสาว เบญญภาณ์ิ บัวทอง
032 นาย คมสันต์ ตอบกลาง
033 นางสาว ศันสิตา เห่งพุ่ม
034 นางสาว กนกพร คําสีแก้ว
035 นางสาว สาคร รักคงแก้ว
036 นางสาว นันทิดา กุลมาตร์
037 นางสาว จิณณ์พัชร เศิกศิริ
038 นางสาว มิรันตี ศรีเษม
039 นาง รุ่งนภา จําเนียรกิจ
040 นางสาว วิภาดา จินดารักษ์
041 นางสาว สุนิสา เชาว์เจริญ
042 นางสาว วิลาสินี มธุพจน์
043 นางสาว อมรรัตน์ หมู่ดี
044 นางสาว อุษณีย์ ดาวลอย
045 นางสาว ปิยาภรณ์ หร่ายขุนทด
046 นางสาว จุฑามาศ ฤทธิกุล
047 นางสาว กชพรรณ สุคันธมาลา
048 นาย พงษ์พิพัฒน์ ภูผาหลวง
049 นางสาว ภัทราภรณ์ กาบแก้ว
050 นาย โกวิทย์ ส่งเสริม
051 นาย ปฐมพล ใจชื้น
052 นางสาว บุณยวีย์ สะภะพันธ์
053 นางสาว พลอยนภัส พูลสวัสด์ิ
054 นางสาว สุพรรณี ชาญวารินทร์
055 นาย ภัทร พ้ืนแสน
056 นางสาว อุไรวรรณ ทองเมือง
057 นางสาว พัชราภรณ์ รอดดํา
058 นางสาว พรพิมล เท่ียงเจริญ
059 นางสาว ลําพันธ์ วิชัย
060 นาย อภิชา วัฒน์ธนัน
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เลขประจําตัวผู้สมัคร

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1
ในตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร)

ช่ือ - สกุล

(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2558)

061 นาย นันท์นภัสร์ ครองพันธ์
062 นาย กานต์ สุขประเสริฐ
063 นางสาว นิตตยา จูด้วง
064 นางสาว อนงค์ลักษณ์ มากผล
065 นาง ดนตรี เล็กน้อย
066 นางสาว ไพรินทร์ ชูสาตร
067 นางสาว นริศตา ต้นศิริ
068 นางสาว เกตุวดี พุ่มโพธิ์
069 นางสาว อุทุมพร บุญอุ้ม
070 นางสาว ขวัญภิรมย์ ยังทอง
071 นางสาว วราภรณ์ แบขุนทด
072 นางสาว สําอางค์ นามประเสริฐ
073 นาง พิสุทธินี อุ่นศิริวงศ์
074 นาง ปัทมา วงค์ต่อม
075 นางสาว ภาวิตรา สายต่างใจ
076 นางสาว อาจารีย์ วรพงษ์
077 นางสาว เนตรณพิศ แสงลา
078 นางสาว ปริยานุช มงคลศิริ
079 นางสาว ภวรรณตรี แสนบุญ
080 นาย อฒิวัชร์ ธรรมสะโร
081 นางสาว เปรมยุดา สินธูระหัฐ
082 นาย วีระพงษ์ วิเศษภัย
083 นางสาว ณัฐฐา ยุตตานนท์
084 นางสาว สมฤดี ศรีประพันธ์
085 นางสาว อรวรรณ วงษ์สุวรรณ
086 นางสาว พัทธ์วริน จีระประภาพงศ์
087 นางสาว ดวงฤดี สุพรรณมี
088 นาง ภัทรารวีย์ โชคสุวรรณาคิน
089 นางสาว สรารัตน์ แก้วนวล
090 นางสาว ทิพวรรณ สุตระ
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091 นางสาว สิริพรรณ บัวสุวรรณ
092 นาย ธีรวัฒน์ เกิดโภคา
093 นางสาว จุฑาทิพย์ เด็ดดวง
094 นางสาว ณภาภัช สณศิริ
095 นางสาว สุจันทรา บุปผเวช
096 นางสาว วรรณนิศา นพคุณ
097 นางสาว ติยาภรณ์ พลเยี่ยม
098 นางสาว จันทิมา ภูเดช
099 นางสาว จินตนา อารามกิจ
100 นาย ปิติพล ธาดากิจวรคุณ
101 นางสาว รัยมีย์ อิสลามวัฒนา
102 นางสาว อรชนก ไชยพิศ
103 นางสาว สุจิตรา คุณารักษ์
104 นางสาว อรนุช เชาวนาธิคม
105 นางสาว พรนัชชา โนนไธสง
106 นางสาว นภาพร วันนะวันนา
107 นาง เมทิกา นครวงศ์
108 นางสาว จารุวรรณ ปั่นไสว
109 นาง นิตยา วงศ์สายสถิตย์
110 นางสาว ศลษิา สนนุช
111 นางสาว พรรณี ทานา
113 นางสาว พรสุดา กิจปาโมกข์
114 นางสาว ธรรัตนา มีความสุขดี
115 นางสาว ปริษา รักสัจจะ
116 นางสาว หทัยรัตน์ สุกใส
117 นางสาว มุกรินทร์ อาบสุวรรณ์
118 นางสาว วณัญญา ดวงสิน
119 นางสาว รัชนี จันทร์จรัสจิตต์
120 นางสาว พิมพ์นิภา วงค์หลอบ
121 นางสาว นงณภา ท้าวแก้ว
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122 นางสาว สุภัตรา จ้อยกระจ่าง
123 นางสาว ดาริญา ขวัญซ้าย
124 นางสาว ทิพย์รัตน์ เจนกระบวนหัด
125 นางสาว วชิราพรรณ เชื้อวงษ์
126 นางสาว กมลทิพย์ อินทกาญจน์
127 นางสาว วิภาวี บุตรเขียว
128 นางสาว ประมวลรัตน์ ลาพันธ์
129 นางสาว ก่ิงแก้ว ปอสูงเนิน
130 ว่าท่ี ร.ต.หญิง สุนทรี ไชยมงคล
131 นางสาว ฐาณิญา อุดมศิลป์
132 นางสาว อารยา สายสุข
133 นางสาว วราภรณ์ ศรีใส
134 นางสาว ทัศนีย์ สุขเอ่ียม
135 นางสาว วิลัยวรรณ์ หมาดเส็น
136 นางสาว มัทนา บุตรดา
137 นางสาว ศลิษา พรไพบลูย์
138 นางสาว อุราลักษณ์ หลวงจันทร์
139 นางสาว พัชรา ภูจอมจิตร



เอกสารแนบทา้ย 2  

 
กําหนดวัน เวลา และสถานทีป่ระเมินความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 

ในตําแหน่งนกัวิชาการเงินและบญัชี (ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร) 
(แนบทา้ยประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558) 

 
 

สถานท่ีประเมิน วัน เวลาและสถานท่ี
ประเมิน 

ความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ
และวิธีการประเมิน 

เลขประจําตัวผู้สมัคร 
ห้องสอบที่ ห้องประชุม ชั้น 

001 - 055 
(จํานวน 55 คน) 

 
1 

กรมสง่เสรมิการเกษตร  
เลขท่ี 7 

5 

056 - 075 
(จํานวน 20 คน) 

2 
 

กรมสง่เสรมิการเกษตร 
เลขท่ี 5 

5 

076 - 095 
(จํานวน 20 คน) 

3 กองแผนงาน 
เลขท่ี 6 

5 

096 - 118 
(จํานวน 22 คน) 

4 กรมสง่เสรมิการเกษตร 
เลขท่ี 4 

4 

119 - 130 
(จํานวน 12 คน) 

5 ผู้บริหาร 
เลขท่ี 1 

2 

วันอาทิตย์ท่ี 15 
พฤศจิกายน 2558 

เวลา 09.00 – 11.30 น. 
 

ณ อาคาร 1  
กรมสง่เสรมิการเกษตร 

ถนนพหลโยธิน  
แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 
 

ตามประกาศรบัสมัครของ 
กรมสง่เสรมิการเกษตร  
ลงวันท่ี 16 ตุลาคม 2558 
 

ประเมินฯ โดยการสอบ
ข้อเขียน (ปรนัย 100 ข้อ) 

 

อุปกรณ์ท่ีใช้ในการทําตอบ 

- ดินสอดาํท่ีม ี
ความดาํเท่ากับ 
2 บี หรือมากกวา่ 

- ยางลบ 
- ปากกา 

131 - 139 
(จํานวน 9 คน) 

6 กองการเจา้หน้าท่ี 
เลขท่ี 2 

2 
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