










 

 

 

     “โปรดอานและจัดทําเอกสารประกอบการคัดเลือกตามคําแนะนําน้ีเทาน้ัน” 

ทานสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเอกสารประกอบการคัดเลือกและตรวจสอบขอมลู

บทบาทหนาท่ีของแตละตําแหนงไดท่ี http://www.person.doae.go.th หัวขอ “การคัดเลอืก

บุคคลเขารับการประเมินผลงาน” 





เอกสารหมายเลข 1 

แบบพจิารณาคณุสมบตัิของบคุคล 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบคุคล 

1. 

2. 

3. 

4. 

ช่ือ – สกุล  (ผูข้อรับการคัดเลือก)..........................................................................................................      

ตําแหน่ง (ปัจจบัุน)....................................................................... ตําแหน่งเลขที่ ................................. 
งาน/ฝ่าย/กลุ่ม ...................................................................................................................................... 
กอง/ศูนย์/ส่วน/สํานัก ............................................................. กรม .................................................... 
ดํารงตําแหน่งน้ีเมื่อวันที่ ............................. ดํารงตําแหน่งระดับปัจจุบันเมื่อวันที่ ............................... 
อัตราเงินเดือนปัจจุบัน ................................บาท 

ขอคัดเลือกเพ่ือประเมินในตําแหน่ง ..................................................... ตําแหน่งเลขที่ ........................ 
งาน/ฝ่าย/กลุ่ม ...................................................................................................................................... 
กอง/ศูนย์/ส่วน/สํานัก .............................................................. กรม .................................................. 

ประวัติส่วนตัว (จาก ก.พ.7) 
เกิดวันที่ .............. เดือน ...................................... พ.ศ. ............................... 
อายุราชการ ...................... ปี ............................ เดือน ............................... 

5. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิและวิชาเอก
(ปริญญา/ประกาศนียบัตร)
.............................................. 

............................................. 

............................................. 

ปีที่สําเร็จการศึกษา 

………………………………………. 

.............................................. 

............................................. 

             สถาบัน 

………………………………………. 

.............................................. 

............................................. 

6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)  (ช่ือใบอนุญาต....................................................)
วันออกใบอนุญาต...................................... วันหมดอายุ ..........................................................      

ติดรูปถ่าย 

หมายถึงวนัที�ดาํรงตาํแหน่งในสังกัด�จจุบัน

กรณุาใส่หมายเลขโทรศัพท์ที�สามารถตดิตอ่ไดส้ะดวกไวด้ว้ยคะ่

หมายถึงวนัที�บรรจุเป็นระดบัปฏิบัตกิาร
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    “ตรวจสอบรายชื่อผูมีคุณสมบัติ” 

  หากผูมีคุณสมบัติสังกัดหนวยงานตางไปจากประกาศนี้ เนื่องจากไดมี

การยายภายในหนวยงาน ดังนัน้ จึงขอใหทานใสสังกัดใหม 



ตําแหนง

เลขที่

1 125 นายภาสกร  พันธุอยู คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

กลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

กองการเจาหนาที่ ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 หรือ download 

2 180 นายสุรชาติ นิลตา เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบ
กลุมแผนงาน การคัดเลือกไดตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 5 ถึงวันอังคารที่ 24 
กองแผนงาน มกราคม 2560

หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

3 187 นางสาวชลินรัตน อัมพุนันทน

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

กลุมโครงการและงบประมาณ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

กองแผนงาน  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

   2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

4 196 นางสาวอินทิรา ปทมเศรษฐ ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

กลุมติดตามและประเมินผล นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

กองแผนงาน ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

   4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

5 261 นายธีรภัทร  คุมครอง    5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

กลุมวิจัยดานการสงเสริมการเกษตร ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

6 859 นายมานิต ลาเกลี้ยง ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

นักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

ศูนยวิทยบริการเพื่อสงเสริมการเกษตร การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

(สํานักงานเลขานุการกรม)

7 905 นางสาวรัฐฐา  ศรีญาณลักษณ

นักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ

กลุมพัฒนาสื่อสงเสริมการเกษตร

สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผลงานที่ผานมา/ขอเสนอแนวคิด

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการคัดเลือกเพื่อเขารับการประเมินผลงานเลื่อนระดับชํานาญการ (พื้นที่ทั่วไป) 

ครั้งที่ 2/2559 (รอบสํารวจ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 59) จํานวน 196 ราย



ตําแหนง

เลขที่

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผลงานที่ผานมา/ขอเสนอแนวคิด

8 979 นางพิชญา พงษสุขเวชกุล คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

กลุมทองเที่ยวเชิงเกษตร     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

กองสงเสริมวิสาหกิจชุมชน ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 หรือ download 

9 1015 นายชัชวาล รัตนสุภา เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบ
กลุมสงเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดย การคัดเลือกไดตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 5 ถึงวันอังคารที่ 24 
เทคโนโลยีรังสี มกราคม 2560
สํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

(กองสงเสริมการอารักขาพืชและ

จัดการดินปุย) (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

   1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

10 1027 นางสาววรนาฏ  โคกเย็น  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

กลุมสงเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

สํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

(กองสงเสริมการอารักขาพืชและ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

จัดการดินปุย) ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

   4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

11 1034 นายสามารถ  ศรีวิลัย    5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

กลุมพยากรณและเตือนการระบาดศัตรูพืช ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

สํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

(กองสงเสริมการอารักขาพืชและ ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

จัดการดินปุย) ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

12 1035 นางสาวศศิประภา มาราช ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

กลุมพยากรณและเตือนการระบาดศัตรูพืช

สํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร

(กองสงเสริมการอารักขาพืชและ

จัดการดินปุย) 



ตําแหนง

เลขที่

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผลงานที่ผานมา/ขอเสนอแนวคิด

13 1040 นายประวิน นัยเจริญ คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

กลุมสงเสริมการจัดการสารเคมีปองกัน     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

กําจัดศัตรูพืช ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

สํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 หรือ download 

(กองสงเสริมการอารักขาพืชและ เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

จัดการดินปุย) ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบ
การคัดเลือกไดตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 5 ถึงวันอังคารที่ 24 

14 1055 นางสาวชิดชนก คงเกตุ มกราคม 2560
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

กลุมสงเสริมการวินิจฉัยศัรูพืช

สํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

(กองสงเสริมการอารักขาพืชและ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

จัดการดินปุย)  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

   2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

15 1085 นายอนุรักษ เรือนหลา ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

กลุมวิศวกรรมการเกษตร นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

สํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

(กองสงเสริมการอารักขาพืชและ    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

จัดการดินปุย)    5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

16 1150 นางสาวธันยชนก โตะถม ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

กลุมสงเสริมไมผล ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

17 2255 นายสืบพงษ ศุภประเสริฐ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ

กรุงเทพมหานคร

18 2271 นางสาวธนาภรณ แชมเย็น

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

สํานักงานเกษตรพื้นที่ 1

กรุงเทพมหานคร



ตําแหนง

เลขที่

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผลงานที่ผานมา/ขอเสนอแนวคิด

19 1368 นางสาววิลาสิณี สุนทรชัยกิจ คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

ดานอารักขาพืช จังหวัดจันทบุรี ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 หรือ download 

ที่ 3 จังหวัดระยอง เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบ
20 1381 นางสาวภัทรชนก ฉันทสําราญ การคัดเลือกไดตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 5 ถึงวันอังคารที่ 24 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ มกราคม 2560
ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

จังหวัดจันทบุรี

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

ที่ 3 จังหวัดระยอง    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

 (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

21 1408 นายประพันธ แพงเพ็ง    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

กลุมพัฒนาบุคลากร    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

ที่ 4 จังหวัดขอนแกน ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

   4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

22 1430 นางสาวปยะวรรณ เผาพันธุ    5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

ดานอารักขาพืช จังหวัดขอนแกน ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ที่ 4 จังหวัดขอนแกน ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

23 1520 นางสาวปญชลี สุขวิไล การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

กลุมพัฒนาบุคลากร

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร

ที่ 5 จังหวัดสงขลา

24 1608 นายนันทิวัฒน ศรีคาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

กลุมพัฒนาบุคลากร

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร

ที่ 6 จังหวัดเชียงใหม



ตําแหนง

เลขที่

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผลงานที่ผานมา/ขอเสนอแนวคิด

25 1798 นางสาวมณฑิรา ผลบุญ คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอเหนือคลอง     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดกระบี่ ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 หรือ download 

26 1819 นางสาวธัญญา พนมกิจเจริญพร เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบ
กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ การคัดเลือกไดตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 5 ถึงวันอังคารที่ 24 
สํานักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี มกราคม 2560

หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

27 1821 นายคณพศ เฉื่อยฉ่ํา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

   2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

28 1840 นายสราวุฒิ ชมภูทอง ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

สํานักงานเกษตรอําเภอไทรโยค นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

จังหวัดกาญจนบุรี ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

   4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

29 1872 นางสาวอริศรา กุสุนทร    5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

สํานักงานเกษตรอําเภอทามะกา ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

จังหวัดกาญจนบุรี ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

30 1992 นางจุรีรัตน หนองสุธรรม ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

สํานักงานเกษตรอําเภอกมลาไสย การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

จังหวัดกาฬสินธุ ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

31 2001 นางสาวนฤมล สุขรัง

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

สํานักงานเกษตรอําเภอกุฉินารายณ

จังหวัดกาฬสินธุ



ตําแหนง

เลขที่

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผลงานที่ผานมา/ขอเสนอแนวคิด

32 2033 นายอภิเดช แกวพระพาน คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอสหัสขันธ     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดกาฬสินธุ ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 หรือ download 

33 2047 นางสาวนันทนา สรอยเสนา เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบ
สํานักงานเกษตรอําเภอสมเด็จ การคัดเลือกไดตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 5 ถึงวันอังคารที่ 24 
จังหวัดกาฬสินธุ มกราคม 2560

หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

34 2112 นางวัชรีกร เกียรติสุขุมพงศ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

สํานักงานเกษตรอําเภอหวยผึ้ง    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

จังหวัดกาฬสินธุ  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

   2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

35 2158 นางสาววิริยา พรมมารัตน ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

กลุมอารักขาพืช นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

สํานักงานเกษตรจังหวัดกําแพงเพชร ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

   4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

36 2165 นายนิรุตติ เถลิงศรี    5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองกําแพงเพชร ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

จังหวัดกําแพงเพชร ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

37 2239 นายชัยยุทธ พุทธิจุน ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

สํานักงานเกษตรอําเภอบึงสามัคคี การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

จังหวัดกําแพงเพชร ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

38 2297 นายปรเมศน ศรีทนสา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร

สํานักงานเกษตรจังหวัดขอนแกน



ตําแหนง

เลขที่

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผลงานที่ผานมา/ขอเสนอแนวคิด

39 2315 นางสาวกฤติกา เทพามาตย คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองขอนแกน     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดขอนแกน ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 หรือ download 

40 2357 นางสาวบุพกร ธรรมโคตร เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบ
สํานักงานเกษตรอําเภอมัญจาคีรี การคัดเลือกไดตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 5 ถึงวันอังคารที่ 24 
จังหวัดขอนแกน มกราคม 2560

หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

41 2497 นายมานนท พันนา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

สํานักงานเกษตรอําเภอบานไผ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

จังหวัดขอนแกน  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

   2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

42 2528 นางสาวณัฐชานันท ผาสุข ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

สํานักงานเกษตรอําเภอแวงใหญ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

จังหวัดขอนแกน ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

   4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

43 2590 นางสาวศิริพร แกวมั่นคง    5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

สํานักงานเกษตรอําเภอบานโพธิ์ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

44 2684 นางสาวศิรส สุวรรณมณี ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

จังหวัดฉะเชิงเทรา

45 2785 นางสาวปยะพร ตนเกตุ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร

สํานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี



ตําแหนง

เลขที่

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผลงานที่ผานมา/ขอเสนอแนวคิด

46 2880 นายสุทิน จันอิน คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 หรือ download 

47 2935 นายอิทธิพล สดสอาด เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบ
กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต การคัดเลือกไดตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 5 ถึงวันอังคารที่ 24 
สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท มกราคม 2560

หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

48 2971 นายสุรัชชัย เปยวิเศษ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

สํานักงานเกษตรอําเภอมโนรมย    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

จังหวัดชัยนาท  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

   2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

49 2990 นางสาวฉวีลาวัลย พิเศษศักดิ์ ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองชัยภูมิ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

จังหวัดชัยภูมิ ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

   4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

50 3062 นางสาวสมปอง บริพันธ    5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

สํานักงานเกษตรอําเภอเทพสถิต ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

จังหวัดชัยภูมิ ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

51 3082 นางสาวไฉทยา เพชรบูลย ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

สํานักงานเกษตรอําเภอซับใหญ ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

จังหวัดชัยภูมิ

52 3160 นางสาวหทัยรัตน สินสวัสดิ์

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ

สํานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร



ตําแหนง

เลขที่

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผลงานที่ผานมา/ขอเสนอแนวคิด

53 3215 นางสาวพิมล ชะนะ คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอสวี     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดชุมพร ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 หรือ download 

54 3232 นางจุฑาทิพย ไชยสอน เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบ
สํานักงานเกษตรอําเภอละแม การคัดเลือกไดตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 5 ถึงวันอังคารที่ 24 
จังหวัดชุมพร มกราคม 2560

หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

55 3262 นางสาววรญา สิงหสุริยะ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

   2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

56 3360 นางสุพรรณี ชีวะเจริญ ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

สํานักงานเกษตรอําเภอพาน นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

จังหวัดเชียงราย ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

   4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

57 3389 นางสาววราขวัญ บุญยัง    5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

สํานักงานเกษตรอําเภอเวียงปาเปา ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

จังหวัดเชียงราย ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

58 3432 นางสาวพิมภรณ วันมาละ ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

สํานักงานเกษตรอําเภอแมสรวย ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

จังหวัดเชียงราย

59 3533 นางสาวพัชรินทร ซาวแซคัด

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

สํานักงานเกษตรอําเภอฮอด

จังหวัดเชียงใหม



ตําแหนง

เลขที่

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผลงานที่ผานมา/ขอเสนอแนวคิด

60 3542 นางจรัสศรี คงสวัสดิ์ คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอแมแจม     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดเชียงใหม ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 หรือ download 

61 3596 นายเรวัต แกวเลิศตระกูล เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบ
สํานักงานเกษตรอําเภอสะเมิง การคัดเลือกไดตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 5 ถึงวันอังคารที่ 24 
จังหวัดเชียงใหม มกราคม 2560

หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

62 3605 นางสาวกรรณิการ ใบบอกบุญ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

สํานักงานเกษตรอําเภอสันกําแพง    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

จังหวัดเชียงใหม  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

   2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

63 3674 นางนภาภรณ คํามูล ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

สํานักงานเกษตรอําเภอฝาง นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

จังหวัดเชียงใหม ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

   4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

64 3692 นางวรรณภัสสรณ วัยวัฒน    5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

สํานักงานเกษตรอําเภอไชยปราการ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

จังหวัดเชียงใหม ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

65 3746 วาที่รอยตรีวิทพงษ ขําวิชา ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

สํานักงานเกษตรอําเภอหวยยอด ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

จังหวัดตรัง

66 3749 นางสาวศศิธร ทับชัย

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

กลุมอารักขาพืช

สํานักงานเกษตรจังหวัดตรัง



ตําแหนง

เลขที่

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผลงานที่ผานมา/ขอเสนอแนวคิด

67 3871 นางสาวจารุวรรณ เปลี่ยนผดุง คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอเขาสมิง     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดตราด ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 หรือ download 

68 3945 นางสาวเบญจกัลยาณี แสนคํา เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบ
สํานักงานเกษตรอําเภอแมระมาด การคัดเลือกไดตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 5 ถึงวันอังคารที่ 24 
จังหวัดตาก มกราคม 2560

หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

69 3984 นายศุภเนตร พิศาลกุล

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรจังหวัดนครนายก  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

   2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

70 3995 นางสาวบุญถม คําภาค ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองนครนายก นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

จังหวัดนครนายก ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

   4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

71 4054 นางสาวภารดี เอี่ยมเทศ    5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองนครปฐม ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

จังหวัดนครปฐม ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

72 4069 นางสาวสุนิสา อดุลยรัตนพันธุ ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

สํานักงานเกษตรอําเภอบางเลน ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

จังหวัดนครปฐม

73 4103 นายธนภูมิ พูลขวัญ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

สํานักงานเกษตรอําเภอสามพราน

จังหวัดนครปฐม



ตําแหนง

เลขที่

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผลงานที่ผานมา/ขอเสนอแนวคิด

74 4111 นางสาวแสงเดือน สงรุงโรจน คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอดอนตูม     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดนครปฐม ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 หรือ download 

75 4134 นายภานุมาส สิงหะวาระ เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบ
กลุมอารักขาพืช การคัดเลือกไดตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 5 ถึงวันอังคารที่ 24 
จังหวัดนครพนม มกราคม 2560

หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

76 7192 นางสาวการนตรวี ศรีพวงผกาพันธุ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

สํานักงานเกษตรอําเภอนาหวา    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

จังหวัดนครพนม  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

   2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

77 4572 นางสาวสุจิตรา นารีจันทร ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

สํานักงานเกษตรอําเภอปากชอง นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

จังหวัดนครราชสีมา ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

   4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

78 4605 นางกมนิยา ทะนันชัย    5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

สํานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

79 4668 นางสาวอารีวรรณ กองณรงค ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

สํานักงานเกษตรอําเภอทาศาลา ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

จังหวัดนครศรีธรรมราช

80 4716 นายปรเมศวร วัลดาว

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

สํานักงานเกษตรอําเภอปากพนัง

จังหวัดนครศรีธรรมราช



ตําแหนง

เลขที่

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผลงานที่ผานมา/ขอเสนอแนวคิด

81 4781 นายเอกศักดิ์ ดุลยพัชร คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอจุฬาภรณ     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 หรือ download 

82 4825 นางสาวกรรณิการ สีแดง เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบ
กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร การคัดเลือกไดตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 5 ถึงวันอังคารที่ 24 
สํานักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค มกราคม 2560

หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

83 4908 นางสาวทัศนีย เอี่ยมฤทธิ์

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

สํานักงานเกษตรอําเภอหนองบัว    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

จังหวัดนครสวรรค  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

   2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

84 4972 นางสาวปาริฉัตร พุมเปยม ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

สํานักงานเกษตรอําเภอเกาเลี้ยว นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

จังหวัดนครสวรรค ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

   4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

85 5022 นางสาวจิราภรณ พกประทาน    5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

สํานักงานเกษตรอําเภอบางบัวทอง ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

จังหวัดนนทบุรี ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

86 5029 นางสาวกรณวดี ตุมทรัพย ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

สํานักงานเกษตรอําเภอไทรนอย ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

จังหวัดนนทบุรี

87 5199 นางสารภี ศรีงาม

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองนาน

จังหวัดนาน



ตําแหนง

เลขที่

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผลงานที่ผานมา/ขอเสนอแนวคิด

88 5215 นางสาวกชกร แสนธิวัง คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

กลุมอารักขาพืช     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรจังหวัดนาน ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 หรือ download 

89 5307 นายลัญจกร เตปา เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบ
สํานักงานเกษตรอําเภอบอเกลือ การคัดเลือกไดตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 5 ถึงวันอังคารที่ 24 
จังหวัดนาน มกราคม 2560

หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

90 8083 นายเรวุฒิ บุญจวง

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

   2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

91 5336 นางสาวพัฒนนรี ประโลมรัมย ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

สํานักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

   4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

92 5344 นางสาวยุพิน ประทัด    5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

สํานักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

93 5374 นางสาวบังอร โฉมฉิน ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

สํานักงานเกษตรอําเภอกระสัง ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

จังหวัดบุรีรัมย

94 5402 นางสาวสุจิตรา ขาวสาระ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

สํานักงานเกษตรอําเภอลําปลายมาศ

จังหวัดบุรีรัมย



ตําแหนง

เลขที่

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผลงานที่ผานมา/ขอเสนอแนวคิด

95 5492 นางสาวศศิธร แปลงไธสง คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอพลับพลาชัย     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดบุรีรัมย ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 หรือ download 

96 5538 นางสาวจันทรจิรา สมันทอง เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบ
สํานักงานเกษตรอําเภอบานดาน การคัดเลือกไดตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 5 ถึงวันอังคารที่ 24 
จังหวัดบุรีรัมย มกราคม 2560

หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

97 5549 นางสาวอาทิตยา ทองแกมแกว

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

   2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

98 5603 นางสาวนาถยา พานทอง ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

กลุมอารักขาพืช นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

สํานักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

   4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

99 5625 นางสาวนันทนา แสนมหาเกษม    5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

สํานักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

100 5631 นายสมพงษ ไกแกว ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

สํานักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ

101 5630 นายปริวัตร ไพรศรีจันทร

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ



ตําแหนง

เลขที่

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผลงานที่ผานมา/ขอเสนอแนวคิด

102 5701 นางสาวมยุรี พวงงาม คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดประจวบคีรีขันธ ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 หรือ download 

103 5684 นายสุรศักดิ์ เกงตรง เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบ
สํานักงานเกษตรอําเภอทับสะแก การคัดเลือกไดตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 5 ถึงวันอังคารที่ 24 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ มกราคม 2560

หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

104 5963 นางสาวมณีรัตน เต็นเสา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

สํานักงานเกษตรอําเภอมหาราช    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

   2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

105 5990 นายนนท สมานหมู ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

สํานักงานเกษตรอําเภอเสนา นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

   4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

106 5998 นางสาวทิพยนันทา เที่ยงธรรม    5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

สํานักงานเกษตรอําเภอทาเรือ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

107 6037 นายตุลย แกนหอม ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

สํานักงานเกษตรจังหวัดพะเยา

108 6060 นายอภิชัย หมูกอน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

สํานักงานเกษตรอําเภอเชียงคํา

จังหวัดพะเยา



ตําแหนง

เลขที่

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผลงานที่ผานมา/ขอเสนอแนวคิด

109 6065 นางสาวพัชรินทร ทะริยะ คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอเชียงคํา     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดพะเยา ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 หรือ download 

110 6072 นางสาวกนกนต ศรีประภา เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบ
สํานักงานเกษตรอําเภอจุน การคัดเลือกไดตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 5 ถึงวันอังคารที่ 24 
จังหวัดพะเยา มกราคม 2560

หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

111 6091 นายสมเพียร ภิธรรมมา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

สํานักงานเกษตรอําเภอดอกคําใต    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

จังหวัดพะเยา  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

   2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

112 6101 นายแดน ปญโญ ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

สํานักงานเกษตรอําเภอแมใจ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

จังหวัดพะเยา ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

   4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

113 6262 นายสุรศักดิ์ เหน็บบัว    5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

สํานักงานเกษตรอําเภอควนขนุน ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

จังหวัดพัทลุง ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

114 6404 นางสาวอัญชรี เดชมา ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

สํานักงานเกษตรอําเภอวังทรายพูน ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

จังหวัดพิจิตร

115 6406 นางวนิดา พาเหมาะ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

สํานักงานเกษตรอําเภอวังทรายพูน

จังหวัดพิจิตร



ตําแหนง

เลขที่

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผลงานที่ผานมา/ขอเสนอแนวคิด

116 6448 นางสาวธัญลักษณ ตาสุข คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 หรือ download 

117 6459 นางมลธิชา สุขเสน เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบ
สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพิษณุโลก การคัดเลือกไดตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 5 ถึงวันอังคารที่ 24 
จังหวัดพิษณุโลก มกราคม 2560

หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

118 6587 นายสักรินทร เทียนทอง

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

   2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

119 6644 นางอรุณี ธรรมใจ ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

สํานักงานเกษตรอําเภอหนองหญาปลอง นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

จังหวัดเพชรบุรี ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

   4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

120 6886 นางสาวประดิชญา ตั๋นพรม พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

สํานักงานเกษตรอําเภอรองกวาง ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

จังหวัดแพร ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

121 6956 นางกนกวรรณ คูพงศกร ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

กลุมอารักขาพืช ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

สํานักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต

122 6986 นายวัชระ เทพแพง

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร

สํานักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม



ตําแหนง

เลขที่

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผลงานที่ผานมา/ขอเสนอแนวคิด

123 6989 นางสาวสุดารัตน ผิวเผื่อน คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

กลุมอารักขาพืช     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 หรือ download 

124 7188 นายสัญญา พันดวง เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบ
สํานักงานเกษตรอําเภอดอนตาล การคัดเลือกไดตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 5 ถึงวันอังคารที่ 24 
จังหวัดมุกดาหาร มกราคม 2560

หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

125 7263 นายบดินทร ศิริวงศ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

กลุมอารักขาพืช    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรจังหวัดแมฮองสอน  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

   2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

126 7279 นางสาวชุติกาญจน งามวิสัย ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

สํานักงานเกษตรอําเภอแมสะเรียง นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

จังหวัดแมฮองสอน ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

   4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

127 7288 นางสาวณัฏฐพณิชา สุภานันท    5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

สํานักงานเกษตรอําเภอแมลานอย ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

จังหวัดแมฮองสอน ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

128 7456 นางสาววรา สุขเจริญคณา ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

สํานักงานเกษตรอําเภอทรายมูล ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

จังหวัดยโสธร

129 7497 วาที่รอยตรีอิสระพงศ ไตรศร

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต

สํานักงานเกษตรจังหวัดรอยเอ็ด



ตําแหนง

เลขที่

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผลงานที่ผานมา/ขอเสนอแนวคิด

130 7534 นายสุวิทย จงจิตวิบูลยผล คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอจตุรพักตรพิมาน     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดรอยเอ็ด ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 หรือ download 

131 7556 นางวิริยา บุญเทพ เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบ
สํานักงานเกษตรอําเภอปทุมรัตน การคัดเลือกไดตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 5 ถึงวันอังคารที่ 24 
จังหวัดรอยเอ็ด มกราคม 2560

หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

132 7640 นายชาญศักดิ์ หงษทอง

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

สํานักงานเกษตรอําเภอหนองพอก    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

จังหวัดรอยเอ็ด  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

   2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

133 7658 นายสมบัติ ใหมคามิ ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองสรวง นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

จังหวัดรอยเอ็ด ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

   4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

134 7785 นางสาวนิธินาฎ เมืองแมน    5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

กลุมอารักขาพืช ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

สํานักงานเกษตรจังหวัดระยอง ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

135 7799 นายเตชิษฐ สระศรีสุวรรณ ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

สํานักงานเกษตรอําเภอแกลง ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

จังหวัดระยอง

136 7811 นางจินหจุฑา สระศรีสุวรรณ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

สํานักงานเกษตรอําเภอแกลง

จังหวัดระยอง



ตําแหนง

เลขที่

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผลงานที่ผานมา/ขอเสนอแนวคิด

137 7917 นายศุภกิจ เอกมณี คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอบานคา     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดราชบุรี ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 หรือ download 

138 7949 นายชานนท เข็มทอง เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบ
สํานักงานเกษตรอําเภอโพธาราม การคัดเลือกไดตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 5 ถึงวันอังคารที่ 24 
จังหวัดราชบุรี มกราคม 2560

หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

139 7983 นายภูวิชญ ยิ่งเจริญ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

   2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

140 8065 นายสกุลชาติ มาสี ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

กลุมอารักขาพืช นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

สํานักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

   4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

141 8104 นางจิรัฏฐญา  บุญเรืองศักดิ์    5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

สํานักงานเกษตรอําเภอหนองมวง ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

จังหวัดลพบุรี ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

142 8181 นายเทพฤทธิ์ เนตรพิทูร ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

สํานักงานเกษตรอําเภอเกาะคา ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

จังหวัดลําปาง

143 8192 นางสาวกัลยารัตน  อุสสาสาร

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

สํานักงานเกษตรอําเภอมาพริก

จังหวัดลําปาง



ตําแหนง

เลขที่

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผลงานที่ผานมา/ขอเสนอแนวคิด

144 8213 นางสาวจันทิรา กันทะ คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภองาว     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดลําปาง ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 หรือ download 

145 8251 นายประสาน พิอุทัย เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบ
สํานักงานเกษตรอําเภอเสริมงาม การคัดเลือกไดตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 5 ถึงวันอังคารที่ 24 
จังหวัดลําปาง มกราคม 2560

หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

146 8260 นายศุภกร อินเตชะ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

สํานักงานเกษตรอําเภอแมเมาะ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

จังหวัดลําปาง  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

   2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

147 8452 นายเฉลิมชนม โคตรทอง ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

กลุมอารักขาพืช นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

สํานักงานเกษตรจังหวัดเลย ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

   4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

148 8478 นางสาวมัทนา นุทธบัตร    5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

สํานักงานเกษตรอําเภอนาดวง ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

จังหวัดเลย ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

149 8527 นายสุรชัย เติบสูงเนิน ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

สํานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

150 8532 นางฉันทนา ทองพันชั่ง

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ



ตําแหนง

เลขที่

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผลงานที่ผานมา/ขอเสนอแนวคิด

151 8615 นายสุวิมนต ผานพินิจ คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอปรางคกู     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดศรีสะเกษ ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 หรือ download 

152 8637 นายมงคล วงศสหวิวัฒน เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบ
สํานักงานเกษตรอําเภออุทุมพรพิสัย การคัดเลือกไดตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 5 ถึงวันอังคารที่ 24 
จังหวัดศรีสะเกษ มกราคม 2560

หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

153 8743 นางสาวแพรวพยัพ นามปากดี

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

   2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

154 8749 นางสาวจุรีรัตน ภาวงศ ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

สํานักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

   4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

155 8746 นายพาดอน ปุเรชะตัง    5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

สํานักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

156 8912 นางกุศล อินรี ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

สํานักงานเกษตรอําเภอเจริญศิลป ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

จังหวัดสกลนคร

157 8940 นางสุภาภรณ คงฉิม

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร

สํานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา



ตําแหนง

เลขที่

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผลงานที่ผานมา/ขอเสนอแนวคิด

158 9013 นางสาวราตรี ดวงดี คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอระโนด     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดสงขลา ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 หรือ download 

159 9096 นางสิริญาพร สงคง เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบ
สํานักงานเกษตรอําเภอนาหมอม การคัดเลือกไดตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 5 ถึงวันอังคารที่ 24 
จังหวัดสงขลา มกราคม 2560

หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

160 9185 นางมลิวรรณ ไวยกุล

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

   2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

161 9285 นางสาวสุหฤทธา เตงแกว ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

   4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

162 9288 นางสาวรัตติพร อาภาวศิน    5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

163 9309 นางสาวเพ็ญนภา คามวุฒิ ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

สํานักงานเกษตรอําเภอบานแพว การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

จังหวัดสมุทรสาคร ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

164 9402 นายนิธิศ บุญสง

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ

สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี



ตําแหนง

เลขที่

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผลงานที่ผานมา/ขอเสนอแนวคิด

165 9419 นางสาวกมลรัตน จันกง คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอบานหมอ     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดสระบุรี ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 หรือ download 

166 9492 นายสุรพงษ โรจนกุล เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบ
สํานักงานเกษตรอําเภอเสาไห การคัดเลือกไดตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 5 ถึงวันอังคารที่ 24 
จังหวัดสระบุรี มกราคม 2560

หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

167 9572 นายสําเริง ภูมลา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

   2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

168 9573 นางสาวภาวนา ยุพา ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

สํานักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

   4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

169 9688 นางสาวจรัล เข็มพล    5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

กลุมอารักขาพืช ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

สํานักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

170 9678 นางสาวเมสิรญา ทิฆัมพรธีรวงศ ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

สํานักงานเกษตรอําเภอศรีสัชนาลัย การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

จังหวัดสุโขทัย ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

171 9839 นายรัตน วงษเนตร

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ

สํานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎรธานี



ตําแหนง

เลขที่

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผลงานที่ผานมา/ขอเสนอแนวคิด

172 9909 นายศรัณยู อนุกูล คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

กลุมอารักขาพืช     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎรธานี ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 หรือ download 

173 9883 นางชุติมา ชูแสงศรี เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบ
สํานักงานเกษตรอําเภอกาญจนดิษฐ การคัดเลือกไดตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 5 ถึงวันอังคารที่ 24 
จังหวัดสุราษฎรธานี มกราคม 2560

หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

174 9889 นางเพ็ญพร รัชชะ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

สํานักงานเกษตรอําเภอคีรีรัฐนิคม    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

จังหวัดสุราษฎรธานี  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

   2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

175 9902 นางสาวเรวดี อินทรเมือง ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

สํานักงานเกษตรอําเภอพระแสง นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

จังหวัดสุราษฎรธานี ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

   4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

176 9986 นางโสภิดา จันอิ    5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

สํานักงานเกษตรอําเภอวิภาวดี ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

จังหวัดสุราษฎรธานี ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

177 10017 นายกุลชาติ บูรณะ ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

กลุมอารักขาพืช การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

สํานักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

178 10018 นางสาวอรหทัย เกษรบัว

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองสุรินทร

จังหวัดสุรินทร



ตําแหนง

เลขที่

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผลงานที่ผานมา/ขอเสนอแนวคิด

179 10025 นางสาวกรรณิการ สุโขพันธ คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองสุรินทร     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดสุรินทร ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 หรือ download 

180 10262 นายภาคภูมิ ราตรี เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบ
สํานักงานเกษตรอําเภอเฝาไร การคัดเลือกไดตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 5 ถึงวันอังคารที่ 24 
จังหวัดหนองคาย มกราคม 2560

หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

181 10350 นายภาสกรณ นอยเมือง

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลําภู  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

   2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

182 10432 นายคมกฤช ศรีอาจ ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

สํานักงานเกษตรอําเภอนาวัง นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

จังหวัดหนองบัวลําภู ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

   4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

183 10462 นายศราวุธ ถิ่นสุข    5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

กลุมอารักขาพืช ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

สํานักงานเกษตรจังหวัดอางทอง ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

184 10525 นางสาวฐาปนี เฉลิมพงษ ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

185 10608 นายสุปญญา คําภักดี

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

กลุมอารักขาพืช

สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี



ตําแหนง

เลขที่

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผลงานที่ผานมา/ขอเสนอแนวคิด

186 10558 นางนารากร ชารมา คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอกูแกว     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดอุดรธานี ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 หรือ download 

187 10820 นางสาวประกายดาว แจมใส เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบ
สํานักงานเกษตรอําเภอบานโคก การคัดเลือกไดตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 5 ถึงวันอังคารที่ 24 
จังหวัดอุตรดิตถ มกราคม 2560

หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

188 10877 นางสาววินันดา ฤทธิ์เต็ม

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

สํานักงานเกษตรอําเภอหนองฉาง    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

จังหวัดอุทัยธานี  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

   2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

189 10895 นายสุรียา โพธิ์พฤกษ ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

สํานักงานเกษตรอําเภอทัพทัน นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

จังหวัดอุทัยธานี ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

   4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

190 10994 นายวิมาน ทาลา    5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

สํานักงานเกษตรอําเภอศรีเมืองใหม ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

จังหวัดอุบลราชธานี ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

191 11002 สิบโทวัชระ  ศรีสองเมือง ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

สํานักงานเกษตรอําเภอเขื่องใน การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

จังหวัดอุบลราชธานี ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

192 11079 นางสกนธวรรณ ทูลสูงเนิน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

สํานักงานเกษตรอําเภอกุดขาวปุน

จังหวัดอุบลราชธานี



ตําแหนง

เลขที่

ที่

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผลงานที่ผานมา/ขอเสนอแนวคิด

193 11101 นายสามารถ อภัยโคตร คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอตาลสุม     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดอุบลราชธานี ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 หรือ download 

194 11162 นายอรรถพล ดีเพ็ญ เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบ
กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร การคัดเลือกไดตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 5 ถึงวันอังคารที่ 24 
สํานักงานเกษตรจังหวัดอํานาจเจริญ มกราคม 2560

หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

(ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

   1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

 (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

   2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

   3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

   4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  



ตําแหนง

เลขที่

1 5819 นายกอเดร สลําเหม คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอมายอ     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดปตตานี ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 หรือ download 

2 9155 นางสาวอุทุมพร ทับทัด เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบ
สํานักงานเกษตรอําเภอทาแพ การคัดเลือกไดตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 5 ถึงวันอังคารที่ 24 
จังหวัดสตูล มกราคม 2560

หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

(ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

   1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

 (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

   2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

   3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

   4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการคัดเลือกเพื่อเขารับการประเมินผลงานเลื่อนระดับชํานาญการ (พื้นที่ชายแดนใต) 

ครั้งที่ 2/2559 (รอบสํารวจ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 59) จํานวน 2 ราย

ที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด ผลงานที่ผานมา/ขอเสนอแนวคิด
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