
 
 
 
 

      ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร 
       เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิเขา้รับการคัดเลือกเพ่ือรับโอนมารับราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร 
               ในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานหรือชํานาญงานและตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงิน 
               และบัญชีปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน 
        --------------------------------    

 

  ตามท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีหนังสือที่ กษ 1002/ว 288 ลงวันท ี8 มีนาคม 2559 แจ้งให ้
ข้าราชการผู้ที่ได้ย่ืนหนังสือคําร้องขอโอนมารับราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
ปฏิบัติงานหรือชํานาญงานและตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน ต้ังแต่วันที่ 1  
มกราคม 2558 - 8 มีนาคม 2559 มาสมคัรเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง เพ่ือคัดเลือกรับโอน 
มารับราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ต้ังแต่วันที่ 10 – 16 มีนาคม 2559 น้ัน 
 

   บัดน้ี การรับสมัครได้สิ้นสุดแล้ว จึงขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกาํหนดวัน 
เวลา สถานที่คดัเลือก ตามเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี 
 

  กรมส่งเสริมการเกษตรจะดําเนินการคัดเลือกโดยการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
ด้วยวิธีสัมภาษณ์ ในวันจันทรท์ี่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร 
อาคาร 1 ช้ัน 5 กรมส่งเสริมการเกษตร ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

 

ทั้งน้ี ให้ผูม้ีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกมารายงานตัวเพ่ือเข้ารับการประเมินความเหมาะสม 
กับตําแหน่งตาม วัน เวลา สถานที่ และวิธีการประเมินที่กําหนดข้างต้น หากไม่เข้ารับการประเมินความเหมาะสม 
กับตําแหน่งตามกําหนดการดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรจะถือว่าท่านสละสิทธิไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก
เพ่ือโอนมารับราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร 
 
 

            ประกาศ  ณ วันที่  18  มีนาคม  พ.ศ. 2559 
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เลขประจําตัว
เข้ารับการประเมิน

1 นางสาว ประภัสสร วังแปง
2 นางสาว รัชนีกร วงศ์นิล
3 นางสาว พรพรรณ ม่วงกล่ํา
4 นาง ชินภา ตอรบรัมย์
5 นางสาว จิราพร วิบูลศิลป์
6 นางสาว เนตรนภา ศรีมหาโพธ์ิ
7 นางสาว เบญญภัส ขันติกาล
8 นาง ฉัตรชนก อินศร
9 นางสาว ธนพร เทียมคลี

10 นาย สันติ แก้วบวร
11 นางสาว นิทยา แสบงบาล
12 นาง ธัญธนา ไชยวงค์
13 นางสาว วราภรณ์ วงษาเวียง
14 นางสาว ชนิตร์นันท์ พันธ์ุสําโรง
15 นาง จริญญา ผงพิลา
16 นางสาว วรรณา สมอคํา
17 นาง ธนัชพร แสนแก้ว
18 นางสาว วรัญญา อ่อนอินทร์
19 นาง วิรศร วิสัชนาม
20 นางสาว กาญจนา แสนโสภา
21 นางสาว พิชญดา ขันงาม
22 นางสาว ทิพวรรณ ภูริมนาค
23 นางสาว สุนารี เกิดเหมาะ
24 นาย ณัฎชยพล ดาวศรี
25 นางสาว จีระภา มุงเพีย
26 นางสาว วราปภา พรมเทศ
27 นางสาว พิยดา ดิษแพ
28 นางสาว วิลาวัลย์ พงษ์พรต
29 นางสาว จิณาภา สุขมาก
30 นางสาว จันทรัตน์ พรประสิทธ์ิ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมารับราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่  18  มีนาคม 2559)

ชื่อ - นามสกุล

ปฏิบัติงานหรือชํานาญงานและตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน
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เลขประจําตัว
เข้ารับการประเมิน

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมารับราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่  18  มีนาคม 2559)

ชื่อ - นามสกุล

ปฏิบัติงานหรือชํานาญงานและตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน

31 นาย บํารุง วรรณดี
32 นางสาว ศิริวรรณ เกษรเงิน
33 นางสาว ทิพวรรณ์ อินทรสิทธ์ิ
34 นาง กรวรรณ วุฒิสาร
35 นางสาว ติณฑ์ณภัส สายสุนทร
36 นางสาว วิชชุดา เจริญไชย
37 นาง ปริศนา ศศิวัจน์ไพสิฐ
38 นางสาว จุฑามาศ วนกลาง
39 นางสาว กัณณ์ณิสา ปานกลาง
40 นางสาว ณัฐนิชา ราชชมภู
41 นางสาว รักมล หนูวรรณ
42 นางสาว ไอย์ลดา คําเขียว
43 นางสาว รุจิรา สระทอง
44 นาง สุจิตรา ระวิวรรณ
45 นางสาว อุไรภร ปัญเศษ
46 นางสาว วัลย์ลิกา กองจันทร์
47 นางสาว พรเพ็ญ สามสารี
48 นางสาว สิริกัญญา ตันทอง
49 นาง อรพรรณ กึนสี
50 นาง รุ่งทิพย์ ศรีสุวรรณ
51 นาย ประสิทธ์ิ จันต๊ะมุ่ย
52 นาง จํารัส พร้อมจันทึก
53 นางสาว ศิรัญญา เชิงหอม
54 นางสาว วริญญา บุญธรรม
55 นางสาว ลภัสรดา ศรีคําฝั้น
56 นางสาว เหรียญทอง สีหาบุตรโต
57 นาง นาขวัญ กมลคุปติสกุล
58 นางสาว อุไร เจิมวิจิตร
59 นางสาว สุจิตราภา ท้าวเงิน
60 นางสาว ตุลยดา สิทโท
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เลขประจําตัว
เข้ารับการประเมิน

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมารับราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่  18  มีนาคม 2559)

ชื่อ - นามสกุล

ปฏิบัติงานหรือชํานาญงานและตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน

61 นางสาว ผานิจ แก้วอ้วน
62 จ่าเอก อรรถวุฒิ พงษ์ประดิษฐ์
63 นางสาว ฐานพัฒทน์ พิทักษ์พลางกูร
64 นางสาว วชิรญาณ์ คุณชัย


	ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
	บัญชีรายชื่อธุรการ2

