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เลขประจําตัว เลขประจําตัวผู้สอบ
เข้ารับการประเมิน แข่งขันได้ในบัญชีเดิม

1 100000176 นางสาว นิยดา ย่ีเส้ง
2 100000127 นางสาว ยุพิน รามช่วย
3 100000339 นางสาว วิไลวรรณ หน่ึงคํามี
4 100000183 นางสาว ดารณี คุณสุทธ์ิ
5 100000430 นางสาว ดวงใจ บุญทิก
6 100000155 นางสาว สุนิสา บุญฤทธ์ิ
7 100000447 นาง ภัทรารวีย์ โชคสุวรรณาคิน
8 100000170 นางสาว นริศรา นิลวิเชียร
9 100000431 นางสาว ศิริพร พรมแก้ว

10 100000003 นาย กัมปนาท เกลี้ยงนิล
11 100000279 นางสาว อัมพิกา เพชรรักษ์
12 100000178 นาง ชัญญานุช แถมศิริ
13 100000009 นาง รฐา เจริญลาภ
14 100000221 นาย สรรเพชร ชุมแก้ว
15 100000073 นาง ปุญณิสา นนทะสร
16 100000053 นาย เอกลักษณ์ กลับอําไพ
17 100000037 นางสาว ศิริลักษณ์ คงสุวรรณ
18 100000133 นาย ณัฐพงษ์ ไชยสิทธ์ิ
19 100000052 นางสาว โสมสุรีย์ แย้มแสง
20 100000182 นางสาว นริศรา แสนเสนาะ
21 100000007 นางสาว รัฐติกร ชอบปลูก
22 100000460 นาย ภูชิต รามศิริ
23 100000442 นางสาว สมศรี แก้วตาทิพย์
24 100000254 นางสาว สุวรรณี อภิชล
25 100000451 นางสาว กุลภัสสร์ จันทร์สว่าง
26 100000084 นางสาว ศศิวิพัสส์ เข็มเพ็ชร
27 100000096 นาง รัชดาภรณ์ เพ็ชรทอง
28 100000273 นางสาว นงลักษณ์ ปูเงิน
29 100000063 นางสาว ป่ินกัลยรัตน์ จันทรัศมี
30 100000282 นางสาว ชบา ผดุงชาติ
31 100000216 นางสาว สุจิรา คําทอง

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ทั่วไป)
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559)

ชื่อ - สกุล
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32 100000075 นางสาว วาทินี ขันธิกุล
33 100000454 นางสาว รัชฎาพร นพรัตน์
34 100000065 นางสาว ศมนวรรณ ช้ันประเสริฐ
35 100000017 นางสาว ฉันณภสินธ์ุ คงประสิทธ์ิ
36 100000156 นางสาว ศรีสุดา รักเถาว์
37 100000298 นาย ฉัตรชัย วงค์ราษฎร์
38 100000148 นางสาว วลัย บรรจงภาค
39 100000232 นาง กัญญา เพ็ชรพิมล
40 100000027 นาย ชัยยุทธ กรมแก้ว
41 100000217 นางสาว สุธิษา นาคพงค์
42 100000022 นางสาว จุรีพร เลอเลิศวิเชียร
43 100000432 นาย กันตินันท์ คูณค้ํา
44 100000382 นางสาว ถนอมพักตร์ พัฒนรักษ์
45 100000041 นาง พรพิศ ไชยสิทธ์ิ
46 100000083 นางสาว สุวจี นิลละออง
47 100000140 นางสาว ธันย์ภัคนันท์ นาทธนานนท์
48 100000296 นางสาว ทัดดาว ขวัญแสง
49 100000374 นางสาว นภิสราภา สิงห์ชะฎา
50 100000315 นางสาว ขวัญใจ แซ่ลิ้ม
51 100000190 นางสาว อรนุช ณ พัทลุง
52 100000324 นางสาว ชญานุศภัฒค์ ชูสิงแค
53 100000186 นางสาว ณัฐธิดา ก้ิมแก้ว
54 100000358 นางสาว เกวดี กิมาคม
55 100000029 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ขนิษฐา สาริปา
56 100000474 นางสาว พิชามญช์ุ อินใย
57 100000481 นาย อรรถพงษ์ ศรีสุข
58 100000104 นางสาว ปวิริตา คงสีพุทธ
59 100000082 นางสาว กนกวรรณ ทองทิพย์
60 100000101 นางสาว จุไรรัตน์ ไสยศาสตร์
61 100000475 นางสาว ประณิกาล สิงห์แก้ว
62 100000228 นาง สุพาพร สมพงษ์

หน้าที่ 2/3



เอกสารแนบท้าย 1

เลขประจําตัว เลขประจําตัวผู้สอบ
เข้ารับการประเมิน แข่งขันได้ในบัญชีเดิม

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ทั่วไป)
(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559)

ชื่อ - สกุล

63 100000002 นาง มนสิชา เงินฝร่ัง
64 100000258 นางสาว ณปภัช แก้วผ่องศรี
65 100000130 นางสาว ศรธนพรรณ์ สิงเกิด
66 100000455 นางสาว ซูไฮลา อาแว
67 100000122 นาง ก่ิงกาญจน หนูคง
68 100000199 นางสาว สุพิชชา เกตุทอง
69 100000313 นาย อิสมาแอล บินยูโซะ
70 100000416 นางสาว ฐิติชญาน์ จันทร์ส่องภพ
71 100000125 นางสาว เพ็ญนภา วันนา
72 100000251 นาง กนกวรรณ ศรีโดน
73 100000297 นางสาว ฮาลีเม๊าะ ซันตายา
74 100000166 นางสาว พัตราภรณ์ ชัยดี
75 100000449 นางสาว เกศรินทร์ เพ็งเซะ
76 100000320 นาย มุตตา กาเดร์
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กําหนดวัน เวลา และสถานทีป่ระเมินความเหมาะสมกบัตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏบิตังิาน (ทัว่ไป) 

 (แนบทา้ยประกาศกรมสง่เสริมการเกษตร ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559) 
 

 

สถานท่ีประเมิน วัน เวลาและสถานท่ี
ประเมิน 

วิธีการประเมิน 
เลขประจําตัวเข้ารับ 

การประเมิน ห้องสอบที่ ห้องประชุม ชั้น 

1 - 46 
(จํานวน 46 คน) 

1 
กรมสง่เสรมิการเกษตร  

เลขท่ี 7 
5 

47 - 62 
(จํานวน 16 คน) 

2 
กรมสง่เสรมิการเกษตร  

เลขท่ี 4/1 
4 

สอบข้อเขียน  
(ปรนัย 50 ข้อ)  

50 คะแนน 

เวลา 10.30 – 11.30 น. 

อุปกรณ์ท่ีใช้ในการทําตอบ 

- ปากกา 
- ยางลบ 
- นํ้ายาลบคําผดิ 

63 - 76 
(จํานวน 14 คน) 

 
3 

 
กรมสง่เสรมิการเกษตร  

เลขท่ี 4/2 
4 
 

วันอาทิตย์ท่ี 3 
กรกฎาคม 2559 

 
ณ อาคาร 1  

กรมสง่เสรมิการเกษตร 
ถนนพหลโยธิน  

แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 
กรุงเทพมหานคร 

 

สอบสมัภาษณ์ 
50 คะแนน 

เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

 
 

1 – 76 
(จํานวน 76 คน) 

ห้องประชุมกรมสง่เสริมการเกษตร 
เลขท่ี 7 

5 

 
หมายเหตุ : 1. ให้ผูม้ีสิทธิเขา้รับการประเมินนําบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย 
ลายมือช่ือ และเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถ (ใบขับขี่) ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจําตัว
ประชาชน 13 หลักชัดเจน หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ไปในวันที่ประเมินเพ่ือแสดงตนในการเข้ารับการประเมิน 
      2. ให้ผู้มสีทิธิเข้ารับการประเมินที่สมัครเข้ารับการประเมินทางโทรสาร นําใบสมัครพร้อมหลักฐานต้นฉบับ 
มาย่ืนให้กับเจา้หน้าที่ในวันประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง ทั้งน้ี หากไม่นํามาในวันดังกล่าวอาจไม่มีสิทธิเข้ารับ 
การประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
      3. ให้ผู้มสีทิธิเข้ารับการประเมินเดินทางไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที เพ่ือรับฟังคําช้ีแจง 
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