
 

เพ่ือผลประโยชนของทาน! 

 

“โปรดอานและจัดทําเอกสารประกอบการคัดเลือกตามคําแนะนําน้ีเทาน้ัน” 

ทานสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเอกสารประกอบการคัดเลือกพรอมคําแนะนํา 

และตรวจสอบขอมูลบทบาทหนาท่ีของแตละตําแหนงไดท่ี http://www.person.doae.go.th  

หัวขอ “การคัดเลอืกบุคคลเขารับการประเมนิผลงาน” 

 

  * เพื่อประโยชนในการติดตอสือ่สาร กรณีมีการใหแกไขเอกสารประกอบการคัดเลอืก 
หรือสอบถามขอสงสัยในการจัดทํา หรือติดตามผลการประเมิน และคําสั่งเลื่อนระดับ  
จึงขอใหผูมีรายช่ือเขาเปนสมาชิกไลนกลุมชํานาญการ 2/60 ไดโดยสแกนคิวอารโคดน้ี 
 

http://www.person.doae.go.th/












ที่ ตําแหนง

เลขที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด

1 158 นางเขมิกา พงษไพบูลย คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นิติกรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

กลุมวินัยและนิติการ (กลุมวินัย)     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

กองการเจาหนาที่ ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

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

2 254 นางสาวภัทราพร ชวยเมือง เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือกได

กลุมพัฒนาศักยภาพวิสหกิจชุมชน ตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 4 - วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561

กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

(กองสงเสริมวิสาหกิจชุมชน)

(ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

3 891 นายภูดิศ ภาคอรรถ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

กลุมพัฒนาการศึกษาตอเนื่อง    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

   3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

4 905 นางสาวรัฐฐา  ศรีญาณลักษณ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

นักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

กลุมพัฒนาสื่อสงเสริมการเกษตร    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี    5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

5 991 นางสาวเสาวณิต เทพมงคล ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

กลุมจัดการฟารมและเกษตรกรรมยั่งยืน ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑการคัดเลือกเพื่อเขารับการประเมินผลงานเลื่อนระดับชํานาญการ

รอบที่ 2/2560 (1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2560) จํานวน 143 ราย
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ที่ ตําแหนง

เลขที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑการคัดเลือกเพื่อเขารับการประเมินผลงานเลื่อนระดับชํานาญการ

รอบที่ 2/2560 (1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2560) จํานวน 143 ราย

6 1015 นายชัชวาล รัตนสุภา คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

กลุมสงเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดย     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

เทคโนโลยีรังสี ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

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

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

และจัดการดินปุย) ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือกได

ตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 4 - วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561

7 1058 นางสาวเสาวรส ธรรมเพียร หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

กลุมจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

สํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

(กองสงเสริมการอารักขาพืชและ  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

จัดการดินปุย)    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

8 1122 นางสาวยุวรี บานเย็น    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

กลุมสงเสริมพืชน้ํามันและพืชตระกูลถั่ว ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

9 1149 นางสาวจิรัชญา แสนยะ พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

กลุมสงเสริมไมผล ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

10 1186 นางสาวปรารถนา ไปเหนือ ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

กลุมสงเสริมพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร



3

ที่ ตําแหนง

เลขที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑการคัดเลือกเพื่อเขารับการประเมินผลงานเลื่อนระดับชํานาญการ

รอบที่ 2/2560 (1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2560) จํานวน 143 ราย

11 2272 นางสาวปยรัตน กิติวงษ คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรพื้นที่ 2     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

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

12 1902 นางสาวสุดารัตน สุดจินดา เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือกได

ศูนยสงเสริมเยาวชนเกษตรอาเซี่ยน ตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 4 - วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

จังหวัดราชบุรี

(ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

13 1366 นางสาวสุมลนาถ โสสุทธิ์    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ดานอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

ที่ 3 จังหวัดระยอง นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

14 1374 นางสาวรัตติกาล กลัดเข็มทอง    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

จังหวัดชลบุรี ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

ที่ 3 จังหวัดระยอง ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

15 1383 นางสาววันทนา บูรณธนานุกิจ ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

จังหวัดจันทบุรี

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร

ที่ 3 จังหวัดระยอง



4

ที่ ตําแหนง

เลขที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑการคัดเลือกเพื่อเขารับการประเมินผลงานเลื่อนระดับชํานาญการ

รอบที่ 2/2560 (1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2560) จํานวน 143 ราย

16 1426 นางสาววนิดา อาจกลา คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

กลุมพัฒนาบุคลากร     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

ที่ 4 จังหวัดขอนแกน หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 หรือ download 

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

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 7 ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือกได

จังหวัดนครราชสีมา) ตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 4 - วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561

หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

17 1531 นางสาวธัญลักษณ เกิดบัวทอง

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

ที่ 5 จังหวัดสงขลา    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

18 1571 นางสาวอรกมล ฤคดี    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

ดานแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร    5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

ที่ 5 จังหวัดสงขลา พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

(สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

ที่ 8 จังหวัดสุราษฎรธานี) ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

19 1579 นางสาวิตรี ศรีหมอก ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

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

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

จังหวัดตรัง ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร

ที่ 5 จังหวัดสงขลา



5

ที่ ตําแหนง

เลขที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑการคัดเลือกเพื่อเขารับการประเมินผลงานเลื่อนระดับชํานาญการ

รอบที่ 2/2560 (1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2560) จํานวน 143 ราย

20 1615 นายนเรศ แกวปนตา คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดเชียงใหม ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

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

ที่ 6 จังหวัดเชียงใหม เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือกได

21 1617 นายมรกต จักรแกว ตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 4 - วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

จังหวัดเชียงใหม (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

ที่ 6 จังหวัดเชียงใหม  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

   2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

22 1630 นายศราวุฒิ ปงเขียว ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

ดานอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

ที่ 6 จังหวัดเชียงใหม    5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

23 1650 นางสาวศศิเมษ ฟองสา ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

จังหวัดเชียงใหม (เกษตรที่สูง) ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

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

ที่ 6 จังหวัดเชียงใหม การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  



6

ที่ ตําแหนง

เลขที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑการคัดเลือกเพื่อเขารับการประเมินผลงานเลื่อนระดับชํานาญการ

รอบที่ 2/2560 (1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2560) จํานวน 143 ราย

24 1704 นางสาววรรณวิสา สพประสงค คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดพิษณุโลก ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

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

ที่ 6 จังหวัดเชียงใหม เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

(สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือกได

ที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก) ตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 4 - วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561

หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

25 1877 นางสาวอุดมศรี อุนโชคดี

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

กลุมอารักขาพืช    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

   2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

26 1895 นางสาวพลับพลึง พึ่งไทย ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

สํานักงานเกษตรอําเภอสังขละบุรี นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

จังหวัดกาญจนบุรี ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

   4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

27 1954 นางสาวโสภิศ บุงอุทุม    5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

สํานักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

28 1961 นายปณพล มองเพชร ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

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

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

สํานักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

29 2443 นางสาวแสงเดือน ศรีสุพัฒน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

สํานักงานเกษตรอําเภอเขาสวนกวาง

จังหวัดขอนแกน
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ที่ ตําแหนง

เลขที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑการคัดเลือกเพื่อเขารับการประเมินผลงานเลื่อนระดับชํานาญการ

รอบที่ 2/2560 (1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2560) จํานวน 143 ราย

30 2488 นายเกรียงฤทธิ์ แกวบานเหลา คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอบานแฮด     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดขอนแกน ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

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

31 2544 นายพีระพงษ ฐานะวัน เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือกได

สํานักงานเกษตรอําเภอโนนศิลา ตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 4 - วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561

จังหวัดขอนแกน หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

32 2554 นางสาวคณางค สมผล (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

33 2574 นายรัฐศักดิ์ คุณโลหิต    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองจันทบุรี ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

จังหวัดจันทบุรี    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

34 2662 นางสดศรี ทุมมาเกตุ พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

สํานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

35 2842 นางสาววารุณี พิมพแพทย ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

สํานักงานเกษตรอําเภอศรีราชา ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

จังหวัดชลบุรี
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ที่ ตําแหนง

เลขที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑการคัดเลือกเพื่อเขารับการประเมินผลงานเลื่อนระดับชํานาญการ

รอบที่ 2/2560 (1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2560) จํานวน 143 ราย

36 2929 นางสาวสุชากาญจน เกิดสริ คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

กลุมอารักขาพืช     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

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

37 2917 นายสุรัชชัย เปยวิเศษ เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือกได

สํานักงานเกษตรอําเภอมโนรมย ตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 4 - วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561

จังหวัดชัยนาท หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

38 3041 นางจันทรเพ็ญ เทวา (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรอําเภอแกงครอ  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

จังหวัดชัยภูมิ    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

39 3152 นายภูริพงษ จันทรนาม    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

สํานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

40 3201 นายรังสรรค ริยาพันธ พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

สํานักงานเกษตรอําเภอปะทิว ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

จังหวัดชุมพร ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

41 3246 นางธิรารัตน สุวรรณเล็ก ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

สํานักงานเกษตรอําเภอทุงตะโก ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

จังหวัดชุมพร
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ที่ ตําแหนง

เลขที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑการคัดเลือกเพื่อเขารับการประเมินผลงานเลื่อนระดับชํานาญการ

รอบที่ 2/2560 (1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2560) จํานวน 143 ราย

42 3374 นางสาวสิริลักษณ มุนิจารวัฒนกุล คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอเทิง     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดเชียงราย ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

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

43 3422 นายวสันต ชัยชนะ เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือกได

สํานักงานเกษตรอําเภอเวียงแกน ตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 4 - วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561

จังหวัดเชียงราย หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

44 3448 นางสาวเนตรนภา ศรีสองสม (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรอําเภอเวียงเชียงรุง  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

จังหวัดเชียงราย    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

45 3483 นายอภิเชษฐ กันทวงษ    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองเชียงใหม ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

จังหวัดเชียงใหม    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

46 3528 นางสาวจันทรจิรา ตันจินะ พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

สํานักงานเกษตรอําเภอหางดง ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

จังหวัดเชียงใหม ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

47 3587 นางสาวฐิติมา กาบบัว ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

สํานักงานเกษตรอําเภอพราว ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

จังหวัดเชียงใหม
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ที่ ตําแหนง

เลขที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑการคัดเลือกเพื่อเขารับการประเมินผลงานเลื่อนระดับชํานาญการ

รอบที่ 2/2560 (1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2560) จํานวน 143 ราย

48 3592 นางสาวสุพรรษา อินตา คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอสะเมิง     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดเชียงใหม ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

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

49 3605 นางพัชรา อุนคํา เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือกได

สํานักงานเกษตรอําเภอสันกําแพง ตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 4 - วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561

จังหวัดเชียงใหม หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

50 3629 นางรวิสรา สุภา (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรอําเภอสันทราย  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

จังหวัดเชียงใหม    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

51 3704 นางสาวสิริลดา สิทธิวิชชาพร    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

สํานักงานเกษตรจังหวัดตรัง    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

52 3730 นางสาวปาจรีย ปะดุกา พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองตรัง ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

จังหวัดตรัง ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

53 3828 นายชัชวาลย ลีลาทรัพยเลิศ ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

สํานักงานเกษตรจังหวัดตราด
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ที่ ตําแหนง

เลขที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑการคัดเลือกเพื่อเขารับการประเมินผลงานเลื่อนระดับชํานาญการ

รอบที่ 2/2560 (1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2560) จํานวน 143 ราย

54 3829 นางพิภัทรา พานิชนาวา คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรจังหวัดตราด ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

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

55 4033 นางสาวกมลพรรณ พิมพา เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือกได

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร ตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 4 - วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561

สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

56 4088 นายคณิสร ศรีทองอินทร (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรอําภเภอนครชัยศรี  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

จังหวัดนครปฐม    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

57 4181 นางสาวจันทรเพ็ญ บุณรังศรี    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

สํานักงานเกษตรอําเภอศรีสงคราม ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

จังหวัดนครพนม    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

58 4272 นางสาวสุภาพรณ งาจันทึก พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

59 4491 นายพงศธร จันทรแดง ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

สํานักงานเกษตรอําเภอพิมาย ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

จังหวัดนครราชสีมา
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ที่ ตําแหนง

เลขที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑการคัดเลือกเพื่อเขารับการประเมินผลงานเลื่อนระดับชํานาญการ

รอบที่ 2/2560 (1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2560) จํานวน 143 ราย

คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

60 4501 นายวิทยา แกวพรม เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรอําเภอประทาย ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

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

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

61 4585 นางสาวกรรณิกา สังขทอง ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือกได

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 4 - วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561

สํานักงานเกษตรอําเภอสูงเนิน หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

จังหวัดนครราชสีมา

(ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

62 4612 นายไพฑูรย ละลา    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

สํานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

   3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

63 4671 นางภัคศจี ดํากิ่ง นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

สํานักงานเกษตรอําเภอพรหมคีรี    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

จังหวัดนครศรีธรรมราช    5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

64 4679 นางสุพัตรา รัตนะ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

สํานักงานเกษตรอําเภอพิปูน ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

จังหวัดนครศรีธรรมราช ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

65 4693 นางจันทรทิมา พัดแกว การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

กลุมอารักขาพืช

สํานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช

66 4862 นายปรีชา มีนาค

. นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

สํานักงานเกษตรอําเภอบรรพตพิสัย

จังหวัดนครสวรรค
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ที่ ตําแหนง

เลขที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑการคัดเลือกเพื่อเขารับการประเมินผลงานเลื่อนระดับชํานาญการ

รอบที่ 2/2560 (1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2560) จํานวน 143 ราย

67 5032 นางเสาวรส ชัยประเศียร คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอบางใหญ     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดนนทบุรี ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

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

68 8336 นางเกศริน เข็มทอง เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือกได

สํานักงานเกษตรอําเภอนาหมื่น ตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 4 - วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561

จังหวัดนาน หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

69 10320 นายอราม พลปากดี (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรอําเภอศรีวิไล  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

จังหวัดบึงกาฬ    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

70 5343 นายไพศาล เชษฐสิงห    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

สํานักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

71 5385 นายชูเกียรติ หอมแมน พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

สํานักงานเกษตรอําเภอละหานทราย ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

จังหวัดบุรีรัมย ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

72 5590 นางสาวราตรี อยูยืน ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

สํานักงานเกษตรอําเภอลาดหลุมแกว ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

จังหวัดปทุมธานี
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ที่ ตําแหนง

เลขที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑการคัดเลือกเพื่อเขารับการประเมินผลงานเลื่อนระดับชํานาญการ

รอบที่ 2/2560 (1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2560) จํานวน 143 ราย

73 5606 นางสาวดวงพร ขําประดิษฐ คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอสามโคก     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดปทุมธานี ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

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

74 5645 นางสาวพนิดา ปงลังกา เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือกได

สํานักงานเกษตรอําเภอสามรอยยอด ตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 4 - วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561

จังหวัดประจวบคีรีขันธ หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

75 5709 นางสาวณัฐกฤตา แกวคํา (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

สํานักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

76 5719 นางปราณี โกมล    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

สํานักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

77 5771 นางสาวน้ําทิพย เกตุสวัสดิ์ พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

สํานักงานเกษตรอําเภอนาดี ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

จังหวัดปราจีนบุรี ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

78 5972 นายวิวรรธน วิทยายนต ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

สํานักงานเกษตรอําเภอนครหลวง ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ที่ ตําแหนง

เลขที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑการคัดเลือกเพื่อเขารับการประเมินผลงานเลื่อนระดับชํานาญการ

รอบที่ 2/2560 (1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2560) จํานวน 143 ราย

79 6066 นางสาวชมพูนุช ชมภูปฏิ คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอเชียงคํา     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดพะเยา ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

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

80 6144 นางสาวเพชรดา เพ็งตา เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือกได

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต ตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 4 - วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561

สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

81 6151 นางสาวกฤษณา มรรคาเขต (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพังงา  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

จังหวัดพังงา    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

82 6300 นางสาวดวงเนตร แกวพันธ    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

สํานักงานเกษตรอําเภอปาบอน ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

จังหวัดพัทลุง    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

83 6308 นางศิริรัตน ดิกิจ พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

สํานักงานเกษตรอําเภอบางแกว ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

จังหวัดพัทลุง ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

84 6340 นางสาวน้ําทิพย วงเงิน ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
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ที่ ตําแหนง

เลขที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑการคัดเลือกเพื่อเขารับการประเมินผลงานเลื่อนระดับชํานาญการ

รอบที่ 2/2560 (1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2560) จํานวน 143 ราย

85 6378 นายศราวุธ จันทรมณี คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอสามงาม     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดพิจิตร ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

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

86 6471 นายธนจิรพัชร พัฒนศักดิ์ภิญโญ เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือกได

กลุมอารักขาพืช ตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 4 - วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561

สํานักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

87 6619 นางสาวอําไพ สุขจํารูญ (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

กลุมอารักขาพืช  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

88 6645 นายอํานาจ เหล็งบํารุง    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

สํานักงานเกษตรอําเภอหนองหญาปลอง ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

จังหวัดเพชรบุรี    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

89 6878 นายดนัย ใจจะดี พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

สํานักงานเกษตรอําเภอลอง ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

จังหวัดแพร ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

90 6949 นางสาวกมลรัตน มุกดา ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

สํานักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต
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ที่ ตําแหนง

เลขที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑการคัดเลือกเพื่อเขารับการประเมินผลงานเลื่อนระดับชํานาญการ

รอบที่ 2/2560 (1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2560) จํานวน 143 ราย

91 7123 นายยุทธพร ฝนทั่ง คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอกันทรวิชัย     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดมหาสารคาม ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

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

92 7532 นางสาวพรพิศ ตรีสอน เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือกได

สํานักงานเกษตรอําเภอจตุรพักตรพิมาน ตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 4 - วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561

จังหวัดรอยเอ็ด หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

93 7851 นางสาวสมเนตร จันทวิชชประภา (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

สํานักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

94 7876 นางปนัดดา นิ่มนาค    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองราชบุรี ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

จังหวัดราชบุรี    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

95 8060 นายคชาชีพ สวาง พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

สํานักงานเกษตรอําเภอทาวุง ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

จังหวัดลพบุรี ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

96 8158 นายประชาเวช เกษอินทร ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

สํานักงานเกษตรอําเภอแจหม ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

จังหวัดลําปาง
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ที่ ตําแหนง

เลขที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑการคัดเลือกเพื่อเขารับการประเมินผลงานเลื่อนระดับชํานาญการ

รอบที่ 2/2560 (1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2560) จํานวน 143 ราย

97 8160 นางสาวปรานอม แสงจันทร คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอแจหม     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดลําปาง ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

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

98 8182 นางวชิราภรณ เนตรพิทูร เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือกได

สํานักงานเกษตรอําเภอเกาะคา ตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 4 - วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561

จังหวัดลําปาง หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

99 8284 นางสาวสุธีวรรณ ณ เชียงใหม (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

สํานักงานเกษตรจังหวัดลําพูน    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

100 8334 นางสาวทิพวรรณ สตรอง    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

สํานักงานเกษตรอําเภอลี้ ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

จังหวัดลําพูน    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

101 8376 นางสาวณัฐณิชา แปงบุญเลิศ พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

สํานักงานเกษตรอําเภอเวียงหนองลอง ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

จังหวัดลําพูน ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

102 8498 นายสุริยะ โพธิ์ชื่น ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

สํานักงานเกษตรอําเภอผาขาว ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

จังหวัดเลย
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ที่ ตําแหนง

เลขที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑการคัดเลือกเพื่อเขารับการประเมินผลงานเลื่อนระดับชํานาญการ

รอบที่ 2/2560 (1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2560) จํานวน 143 ราย

103 8616 นางชัชชญา จันทะกรณ คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอปรางคกู     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดศรีสะเกษ ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

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

104 8725 นางสาวเบญจมาศ พันธุดี เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือกได

สํานักงานเกษตรอําเภอพยุห ตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 4 - วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561

จังหวัดศรีสะเกษ หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

105 8869 นายเรืองยศ ศรีบุญ (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรอําเภอสองดาว  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

จังหวัดสกลนคร    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

106 8878 นายเอกจิตต คําดวง    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

กลุมอารักขาพืช ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

สํานักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

107 8974 นางสาวกัญจนาถ ชางสาน พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

กลุมอารักขาพืช ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

สํานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

108 8987 นางสาวสิริภรณ เหมมณี ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

สํานักงานเกษตรอําเภอหาดใหญ ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

จังหวัดสงขลา
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ที่ ตําแหนง

เลขที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑการคัดเลือกเพื่อเขารับการประเมินผลงานเลื่อนระดับชํานาญการ

รอบที่ 2/2560 (1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2560) จํานวน 143 ราย

109 9067 นางสาวเจนจิรา พละไชย คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอควนเนียง     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดสงขลา ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

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

110 9043 นางสาวอิษฎา ศิลปรัตน เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือกได

สํานักงานเกษตรอําเภอสะเดา ตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 4 - วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561

จังหวัดสงขลา หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

111 9187 นางอัจฉราวรรณ ไหลชลธารา (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

112 9411 นางดาหวัน ครองยุติ    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองสระบุรี ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

จังหวัดสระบุรี    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

113 9434 นางสาวพจนณีย โลนทีชัย พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

สํานักงานเกษตรอําเภอหนองแค ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

จังหวัดสระบุรี ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

114 9437 นางสาววราภรณ จรจรัญ ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

สํานักงานเกษตรอําเภอหนองแซง ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

จังหวัดสระบุรี
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ที่ ตําแหนง

เลขที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑการคัดเลือกเพื่อเขารับการประเมินผลงานเลื่อนระดับชํานาญการ

รอบที่ 2/2560 (1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2560) จํานวน 143 ราย

115 9531 นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอบางระจัน     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดสิงหบุรี ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

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

116 9662 นางดารุณี แทงเงิน เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือกได

สํานักงานเกษตรอําเภอกงไกรลาศ ตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 4 - วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561

จังหวัดสุโขทัย หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

117 9738 นางสาวปนิดา ชาวกงจักร (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรอําเภอบางปลามา  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

จังหวัดสุพรรณบุรี    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

118 9836 นางสาวปอพิไล พิพิธ    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

สํานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎรธานี    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

119 10008 นายชิตะภัทร โพธิ์แสน พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

สํานักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

120 10064 นายอุทิศ สีสนิท ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

สํานักงานเกษตรอําเภอปราสาท ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

จังหวัดสุรินทร
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ที่ ตําแหนง

เลขที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑการคัดเลือกเพื่อเขารับการประเมินผลงานเลื่อนระดับชํานาญการ

รอบที่ 2/2560 (1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2560) จํานวน 143 ราย

121 10178 นางสาวศุภลักษณ ภูมิสุข คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอเขวาสินรินทร     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดสุรินทร ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

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

122 10180 นางสาวกฤติกา สายศร เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือกได

สํานักงานเกษตรอําเภอเขวาสินรินทร ตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 4 - วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561

จังหวัดสุรินทร หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

123 10225 นายณัฐวีร ยาศิริ (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

กลุมอารักขาพืช  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

สํานักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

124 10352 นางสาวสาริกา จันทรชมภู    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

สํานักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลําภู    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

125 10360 นายสุพรรณ บุตรดวง พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

สํานักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลําภู ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

126 10385 นางสาวมาลัย ศิรทรัพยไพสิฐ ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

สํานักงานเกษตรอําเภอนากลาง ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

จังหวัดหนองบัวลําภู
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ที่ ตําแหนง

เลขที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑการคัดเลือกเพื่อเขารับการประเมินผลงานเลื่อนระดับชํานาญการ

รอบที่ 2/2560 (1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2560) จํานวน 143 ราย

คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

127 10403 นายอดุลย กุณา เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรอําเภอโนนสัง ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

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

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

128 10433 นางสาวสุพรรษา จันโสภา ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือกได

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 4 - วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561

สํานักงานเกษตรอําเภอนาวัง หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

จังหวัดหนองบัวลําภู

(ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

129 10475 นางสาวกัลยา หอมหวล    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

สํานักงานเกษตรอําเภอปาโมก    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

จังหวัดอางทอง ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

   3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

130 10490 นายวินัย แสดงฤทธิ์ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

สํานักงานเกษตรอําเภอสามโก    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

จังหวัดอางทอง    5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

131 10635 นางยุพิน ทองมณี ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

สํานักงานเกษตรอําเภอน้ําโสม ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

จังหวัดอุดรธานี ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

132 10797 นางสาวจันทรทิพย อิ่มเพ็ง การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

สํานักงานเกษตรอําเภอพิชัย

จังหวัดอุตรดิตถ
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ที่ ตําแหนง

เลขที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑการคัดเลือกเพื่อเขารับการประเมินผลงานเลื่อนระดับชํานาญการ

รอบที่ 2/2560 (1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2560) จํานวน 143 ราย

133 10858 นายทวีปกรณ บุญวรนุช คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองอุทัยธานี     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดอุทัยธานี ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

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

134 10867 นายวิโรจน เลาเกษตรวิทย เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือกได

สํานักงานเกษตรอําเภอบานไร ตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 4 - วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561

จังหวัดอุทัยธานี หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

135 11059 นายสมเจตน บุญรินทร (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรอําเภอวารินชําราบ  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

จังหวัดอุบลราชธานี    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

136 11121 นายสุนทร หอมหวาน    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

สํานักงานเกษตรอําเภอสิรินธร ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

จังหวัดอุบลราชธานี    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

137 11129 นางอัจฉรา มโนวงค พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

สํานักงานเกษตรอําเภอดอนมดแดง ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

จังหวัดอุบลราชธานี ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

138 11166 นางสาวกนิษฐา ซอนบุญ ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

จังหวัดอํานาจเจริญ



ที่ ตําแหนง

เลขที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด

139 11179 นางสาวจุฬาลักษณ อยูสุข คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองอํานาจเจริญ     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดอํานาจเจริญ (ชวยราชการ อ.หัวตะพาน) ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

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

รายชื่อเพิ่มเติม เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

6086 นายพรเพชร เผาแกว ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือกได

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 4 - วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561

สํานักงานเกษตรอําเภอดอกคําใต หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

จังหวัดพะเยา

(ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

6532 นางสาววัลภา วอทอง    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

สํานักงานเกษตรอําเภอวังทอง    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

จังหวัดพิษณุโลก ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

   3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

5181 นายวรากร ดีนอย นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

สํานักงานเกษตรจังหวัดนาน    5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

23810 นายปญญา ใจวังโลก ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

สํานักงานเกษตรอําเภอหนองบัวแดง ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

จังหวัดชัยภูมิ ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑการคัดเลือกเพื่อเขารับการประเมินผลงานเลื่อนระดับชํานาญการ

รอบที่ 2/2560 (1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2560) จํานวน 143 ราย



26

ที่ ตําแหนง

เลขที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑการคัดเลือกเพื่อเขารับการประเมินผลงานเลื่อนระดับชํานาญการ

รอบที่ 2/2560 (1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2560) จํานวน 143 ราย

พื้นที่จังหวัดชายแดนใต คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

140 5785 นางสาวมารีณี สลําหมาด เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

สํานักงานเกษตรจังหวัดปตตานี หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 หรือ download 
เอกสารดังกลาวไดที http://person.doae.go.th

141 7345 นางสาวมณีนุช ทิพยชิต ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือกได

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 4 - วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561

สํานักงานเกษตรอําเภอยะหา หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

จังหวัดยะลา

(ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)
142 8972 นางสาวมุขดาวรรณ แกวเหมือน    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

สํานักงานเกษตรอําเภอจะนะ    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

จังหวัดสงขลา ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

   3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

143 9062 นางสาววรรณา ลิ่มพัฒนาพิทักษ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

สํานักงานเกษตรอําเภอเทพา    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

จังหวัดสงขลา    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  
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