


หน้าท่ี 1/2

ลําดับท่ี เลขประจําตัวผู้สมัคร
1 100000132 นาย ภาณุพงศ์ ชลชลา
2 100000070 นาย ศราวุธ พานทอง
3 100000015 นาย ศุภสิทธิ์ ศรีกันหา
4 100000021 นาย วชิราวุธ ชนะเคน
5 100000002 นาย ชานนท์ มณีรัตน์
6 100000142 นางสาว ฮูดา แก้วศรีสม
7 100000189 นาย เจษฎา จงใจดี
8 100000081 นางสาว อังคณา เพาะนิยม
9 100000102 นางสาว จํานง ตระกูลรัมย์

10 100000164 นาย ธีรศักด์ิ แซ่ติ้ง
11 100000182 นางสาว อรพินท์ ทองอร่าม
12 100000060 นางสาว ดอกกล้วยไม้ หอมระหัด
13 100000009 นาย สิริรักษ์ พลายแก้ว
14 100000044 นาย อัศศิริ กลางสวัสด์ิ
15 100000055 นางสาว ทัศวรรณ ศรีวะอุไร
16 100000004 นาย สุเมธ รอดหิรัญ
17 100000091 นางสาว นิรมล แสงจันดา
18 100000271 นางสาว สุจิตรา คําภาส
19 100000014 นางสาว กุลินดา แท่นจันทร์
20 100000137 นางสาว กาญจนา มาล้อม
21 100000046 นางสาว โชติรส รอดเกตุ
22 100000232 นาย พุทธพงศ์ มะโนคํา
23 100000107 นางสาว อารยา ไชยดี
24 100000392 นางสาว สิริมาส วงศ์สุบรรณ
25 100000063 นาย ปิยวิทย์ โทธรรม
26 100000376 นางสาว รัตติรส เชียงสิน
27 100000238 นาย เขลางค์ วงศ์โสภา
28 100000077 นางสาว พรพิมล ใจมะสิทธิ์
29 100000075 นางสาว กาญจนา กันธิยะ
30 100000207 นาย ณัฐวรา แสงอรุณ
31 100000049 นางสาว ศิริรัตน์ ปากประโคน
32 100000003 นาย วิทยา ดีอินทร์
33 100000126 นางสาว อุษณีย์ วงศ์ปัตน์ษา
34 100000213 นางสาว เปรมฤทัย อุ่นเรือน

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตําแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 1  พฤศจิกายน  2559)

ช่ือ - นามสกุล



หน้าท่ี 2/2

ลําดับท่ี เลขประจําตัวผู้สมัคร

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตําแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 1  พฤศจิกายน  2559)

ช่ือ - นามสกุล
35 100000145 นางสาว ศุภลักษณา หล่าจันทึก
36 100000035 นางสาว อทิตยา ศรทิพย์
37 100000155 นางสาว อรพรรณ หัสรังค์
38 100000110 นาย สุพจน์ เชื้อกุลา
39 100000309 นางสาว ยุพาภรณ์ เดชโสภา
40 100000328 นางสาว ปุณณสร นิลโนรี
41 100000030 นางสาว ชฎาพร อุปนันท์
42 100000085 นางสาว วรลักษณ์ เนียมพูลทอง
43 100000215 นางสาว ปัณณ์พัฒน์ อินพิทักษ์
44 100000214 นาย ศรายุทธ สอนวิลัย
45 100000297 นาย ธิติภูมิ สายะสนธิ
46 100000016 นาย ณัฏฐ์ พานิชวงษ์
47 100000287 นางสาว นภาพร โมธินา
48 100000246 นางสาว วลัยลักษณ์ สายแก้ว
49 100000031 นางสาว นวลวรรณ ทองเสน
50 100000230 นางสาว ปิยวรรณ พุ่มพวง
51 100000252 นางสาว อุไรวรรณ พงษ์พยัคเลิศ
52 100000117 นางสาว วันวิสาข์ คําสอน
53 100000023 นางสาว ธิดา แสงสว่าง
54 100000326 นาย ปิยะพงษ์ โสดา
55 100000158 นางสาว ณฐมน แก้วนุ้ย
56 100000159 นางสาว วิจิตรา โชคบุญ
57 100000084 นาง ศิริพร ถินวิชัย
58 100000217 นางสาว จีรวรรณ พรหมมา
59 100000056 นางสาว เรณุภา พงศ์กระทุง
60 100000144 นางสาว ภารตี ศรีลาศักด์ิ
61 100000082 นางสาว สุภาพร เจริญจิตต์
62 100000260 นางสาว การิตา จงเจือกลาง
63 100000024 นางสาว กุลนิฐพิศฎ์ อุดมธนเดชน์
64 100000277 นางสาว นงนุช อนุรักษ์ตระกูล
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ลําดับท่ี เลขประจําตัวผู้สมัคร
1 200000001 นาย เทพรินทร์ อินทรประเสริฐ
2 200000004 นาย จักรกฤช อับดุลเลาะห์

ช่ือ - นามสกุล

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตําแหน่งนายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 1  พฤศจิกายน  2559)



 
รายละเอียดการเรียกรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุ 

 
  ขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพ่ือขอรับการบรรจุพร้อมทั้งเลือกตําแหน่งว่างที่จะบรรจุ  
ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ช้ัน 5 ดังน้ี 

-  ตําแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ลําดบัที่ 1 - 3 จํานวน 3 คน 
-  ตําแหน่งนายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน ลําดบัที ่1 จํานวน 1 คน 

 

เตรียมข้อมูล 
1. ข้อมูลประวัติการศึกษา 

-  ช่ือโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย สาขาวิชาเอก และเกียรตินิยม (ถ้ามี) ตลอดจน อําเภอ/ 
เขต และจังหวัดของสถานศึกษาแต่ละแห่ง ทุกระดับช้ันที่จบการศึกษา 

-  ข้อมูลการศกึษา ต้ังแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จนถงึวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบ 
-  วัน เดือน ปี พ.ศ. ที่เริ่มศึกษา ถึง วัน เดือน ปี พ.ศ. ที่จบการศึกษา (ไม่ใช่ปีการศึกษา) 

2. ข้อมูลชื่อสถานตีํารวจเขตความรบัผดิชอบตามทะเบียนบ้านของทา่น เชน่ สน. หรือ สภ. 
เป็นตน้ เพือ่ใช้ในการออกเอกสารใหด้าํเนินการตรวจสอบประวัติ (พมิพล์ายนิ้วมือ) 
 
เตรียมเอกสารที่ใช้รายงานตวั 
 ขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเตรียมเอกสารมาเพ่ือประกอบการพิจารณาให้ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุ ดังน้ี 
 1.  บัตรประจําตัวประชาชน 

2.  สําเนาใบรบัรองผลคะแนนสอบด้านภาษา TOEFL  (ถ้ามี) 
3. หนังสือรับรองการทํางานที่เก่ียวข้องกับตําแหน่ง โดยมีการระบุตําแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

และระยะเวลาในการปฏิบัติงานจากหน่วยงานภาครัฐ หรอืภาคเอกชน ทั้งน้ี หากทํางานในภาคเอกชนจะต้อง
เป็นหน่วยงานท่ีมีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (ถ้ามี) 
 4.  สําเนาคุณวุฒิการศึกษาที่เทียบได้ในระดับเดียวกันเพ่ิมเติมจากคุณวุฒิที่ใช้ในการบรรจุแลแต่งต้ัง (ถ้ามี) 

5.  สําเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการ (แบบ สด.43) 
หรือสําเนาหนังสือสําคัญ (แบบ สด.8) ที่ใช้ประกอบกับสมุดประจําตัวทหารกองหนุนประเภทท่ี 1 หรือสําเนา
ใบสําคัญ (แบบ สด.9) สําหรับทหารกองเกินและทหารกองหนุนประเภทท่ี 2 (เฉพาะผู้สอบแข่งขันได้เพศชาย) 
 

หมายเหตุ : 
1. อัตราว่างในการบรรจุเข้ารับราชการกรมส่งเสริมการเกษตรจะแจ้งใหท้ราบในวันรายงานตัว 
2. กรมส่งเสริมการเกษตรกําหนดบรรจุทา่นเข้ารบัราชการในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 

ดังน้ัน ผู้ได้รับการคัดเลือกท่านใดที่ปฏิบัติงานราชการอยู่จะต้องลาออกให้เรียบร้อยก่อนวันที่ดังกล่าว  
มิฉะน้ันกรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่บรรจุทา่นเข้ารับราชการ 

3. หากไม่ได้รับหนังสือเรียกรายงานตัวตามที่อยู่ที่กรอกไว้ในใบสมัคร ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกตามลําดับที่ 
เรียกรายงานตัวดังกล่าว มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุในวันและเวลาที่กําหนด โดยไม่จําเป็นต้องรอหนังสือเรียก 
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