
 

เพ่ือผลประโยชนของทาน! 

 

“โปรดอานและจัดทําเอกสารประกอบการคัดเลือกตามคําแนะนําน้ีเทาน้ัน” 

ทานสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเอกสารประกอบการคัดเลือกพรอมคําแนะนํา 

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

หัวขอ “การคัดเลอืกบุคคลเขารับการประเมนิผลงาน” 

 

  * เพื่อประโยชนในการติดตอสือ่สาร กรณีมีการใหแกไขเอกสารประกอบการคัดเลอืก 
หรือสอบถามขอสงสัยในการจัดทํา หรือติดตามผลการประเมิน และคําสั่งเลื่อนระดับ  

จึงขอใหผูมีรายช่ือเขาเปนสมาชิกไลนกลุมชํานาญการ 1/61 ไดโดยสแกนคิวอารโคดน้ี 
 

http://www.person.doae.go.th/
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ตําแหนง

ที่ เลขที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด

1 201 นายณัฐสิทธิ์  ปานลิตร คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

กลุมติดตามและประเมินผล     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

กองแผนงาน ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

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

2 905 นางสาวรัฐฐา  ศรีญาณลักษณ เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือกได

กลุมพัฒนาสื่อสงเสริมการเกษตร ตั้งแตวันจันทรที่ 2 - วันพุธที่ 11 เมษายน 2561

สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

3 958 นางสาววลัยกร  นครไธสง (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

กลุมพัฒนาเกษตรกรและ  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

อาสาสมัครเกษตร    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

(กองพัฒนาเกษตรกร)    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

4 2273 นางพรรณิภา  ไพทักษศรี ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

สํานักงานเกษตรพื้นที่ 2    5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

กรุงเทพมหานคร พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

5 1342 นางวิภาพร  สงวนดี ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

กลุมพัฒนาบุคลากร ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

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

ที่ 3 จังหวัดระยอง การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

6 2194 นางอาภาพร  ชางถม

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

กลุมวิชาการสงเสริมการเกษตร

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร

ที่ 3 จังหวัดระยอง

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑการคัดเลือกเพื่อเขารับการประเมินผลงานเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงระดับชํานาญการ

รอบที่ 1 ปงบประมาณ 2561 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2561)

หมายเหตุ
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ตําแหนง

ที่ เลขที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด หมายเหตุ

7 1451 นางสาวธีรตา  อาจโยธา คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดเลย ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

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

ที่ 4 จังหวัดขอนแกน เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือกได

8 3097 นางสาวพนิดา  ทนันไชย ตั้งแตวันจันทรที่ 2 - วันพุธที่ 11 เมษายน 2561

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

กลุมวิชาการสงเสริมการเกษตร

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

ที่ 6 จังหวัดเชียงใหม    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

 (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

9 2507 นายวสุภัค  เอี่ยมใส    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

จังหวัดตาก (เกษตรที่สูง) นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

ที่ 6 จังหวัดเชียงใหม    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

(สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร    5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

ที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก) พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

10 1925 นางสาวธนภร  ปวงคําใส ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

กลุมอารักขาพืช ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

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

การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

11 1829 นางสาววิลาสินี  จันทรหอม ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี

12 1895 นางสาวพลับพลึง พึ่งไทย

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

สํานักงานเกษตรอําเภอสังขละบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี
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ตําแหนง

ที่ เลขที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด หมายเหตุ

13 1948 นายนิติธร  กายขุนทด คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

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

14 2112 นายเอกชัย  ใจศิริ เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือกได

สํานักงานเกษตรอําเภอหวยผึ้ง ตั้งแตวันจันทรที่ 2 - วันพุธที่ 11 เมษายน 2561

จังหวัดกาฬสินธุ หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

15 2167 นางเพื่อนแพง  ขัติศรี (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองกําแพงเพชร  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

จังหวัดกําแพงเพชร    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

16 2341 นางอนงคพรรณ  มีเทพ    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

สํานักงานเกษตรอําเภอชุมแพ ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

จังหวัดขอนแกน    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

17 2347 นายปยวิทย  หาปญนะ พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

สํานักงานเกษตรอําเภอกระนวน ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

จังหวัดขอนแกน ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

18 2543 นางสาวกรรณิกา  แกวนาค ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

สํานักงานเกษตรอําเภอโนนศิลา ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

จังหวัดขอนแกน

19 2820 นางพลีระษา  รักจะโปะ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

สํานักงานเกษตรอําเภอทาใหม

จังหวัดจันทบุรี



- 4 -

ตําแหนง

ที่ เลขที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด หมายเหตุ

20 3143 นางชัชฎาภรณ  สุวรรณโชติ คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอภักดีชุมพล     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดชัยภูมิ ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

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

21 3327 นางสาวอรทัย  งูเขียว เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือกได

สํานักงานเกษตรอําเภอแมจัน ตั้งแตวันจันทรที่ 2 - วันพุธที่ 11 เมษายน 2561

จังหวัดเชียงราย หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

22 3447 นางสาวรัชนีกร บั้งเงิน (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรอําเภอเวียงเชียงรุง  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

จังหวัดเชียงราย    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

23 3560 นางสาวเกศรินทร  บุญนาค    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

สํานักงานเกษตรอําเภอแมแตง ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

จังหวัดเชียงใหม    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

24 3624 นางสาวเบญจมาศ  ธาตุอินจันทร พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

สํานักงานเกษตรอําเภอสันทราย ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

จังหวัดเชียงใหม ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

25 3630 นายอานนท  แสนสามกอง ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

สํานักงานเกษตรอําเภอสันทราย ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

จังหวัดเชียงใหม

26 3669 วาที่รอยตรีชัชวาลย  ศรีอุบล

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

สํานักงานเกษตรอําเภอดอยหลอ

จังหวัดเชียงใหม
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ตําแหนง

ที่ เลขที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด หมายเหตุ

27 3689 นางนงคเยาว  บุญยศ คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอแมอาย     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดเชียงใหม ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

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

28 3767 นางสาวปราณี  แข็งแรง เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือกได

สํานักงานเกษตรอําเภอปะเหลียน ตั้งแตวันจันทรที่ 2 - วันพุธที่ 11 เมษายน 2561

จังหวัดตรัง หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

29 3854 นางสาวชนิภา  เขียวณรงค (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรอําเภอคลองใหญ  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

จังหวัดตราด    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

30 4031 นางสาวธิดารัตน  ลิ้มติ้ว    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

จังหวัดนครปฐม    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

31 4039 นางสาวอรวรรณ  ฮกยินดี พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

จังหวัดนครปฐม ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

32 4235 นางสาวศิรประภา  สุวรรณมณี ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

สํานักงานเกษตรอําเภอโพนสวรรค ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

จังหวัดนครพนม

33 4306 นางสาวณัฏฐชนุตร  ตุนาค

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

สํานักงานเกษตรอําเภอจักราช

จังหวัดนครราชสีมา
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ตําแหนง

ที่ เลขที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด หมายเหตุ

34 4379 นางสาวบุษยพรรณ  จันทรเสมารัตน คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอโนนทัย     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดนครราชสีมา ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

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

35 4642 นายพงษพัฒน  พิมเสน เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือกได

สํานักงานเกษตรอําเภอขนอม ตั้งแตวันจันทรที่ 2 - วันพุธที่ 11 เมษายน 2561

จังหวัดนครศรีธรรมราช หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

36 4771 นางสาวเพ็ญฤดี  พนาลี (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรอําเภอฉวาง  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

จังหวัดนครศรีธรรมราช    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

37 4889 นางชะเอม  เกษมรัตน    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

สํานักงานเกษตรอําเภอลาดยาว ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

จังหวัดนครสวรรค    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

38 4917 นายมาพบ  เล็กวัฒนะ พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

สํานักงานเกษตรอําเภอไพศาลี ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

จังหวัดนครสวรรค ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

39 4933 นางศิริวรรณ  สุทธิโกมินทร ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

สํานักงานเกษตรอําเภอตาคลี ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

จังหวัดนครสวรรค

40 5003 นางสาวอุษณีย  กิจวองไวไพศาล

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต

สํานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี
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ตําแหนง

ที่ เลขที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด หมายเหตุ

41 5025 นางสาวรัสมิ์ณิศา  พันธวงศ คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

กลุมอารักขาพืช     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

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

42 8336 นางเกศริน เข็มทอง เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือกได

สํานักงานเกษตรอําเภอนาหมื่น ตั้งแตวันจันทรที่ 2 - วันพุธที่ 11 เมษายน 2561

จังหวัดนาน หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

43 10307 นางฐิติมาพร  อาจจําปา (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรอําเภอปากคาด  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

จังหวัดบึงกาฬ    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

44 5332 นางสาวพิมพลักษณ  เพ็ชรศรี    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

สํานักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

45 5450 นางสาวอํานวยพร  วงศพระจันทร พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

สํานักงานเกษตรอําเภอคูเมือง ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

จังหวัดบุรีรัมย ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

46 5683 นางสาวสุทาทิพย  ชมอินทร ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

สํานักงานเกษตรอําเภอทับสะแก ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ

47 5904 นางมณี  พันธุชัย

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ตําแหนง

ที่ เลขที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด หมายเหตุ

48 6043 นายยุทธการ  อองประกฤติ คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพะเยา     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดพะเยา ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

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

49 6338 นางสาวพรวิภา  รักษธรรม เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือกได

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต ตั้งแตวันจันทรที่ 2 - วันพุธที่ 11 เมษายน 2561

สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

50 6423 นางสาวรุงรัตน  มาประสิทธิ์ (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรอําเภอดงเจริญ  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

จังหวัดพิจิตร    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

51 6531 นายขจรศักดิ์  สีบุญมี    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

สํานักงานเกษตรอําเภอวังทอง ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

จังหวัดพิษณุโลก    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

52 6535 นางโสภิดา  กกเครือ พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

สํานักงานเกษตรอําเภอวังทอง ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

จังหวัดพิษณุโลก ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

53 6565 นายชัยยันต  วันทองสุข ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

สํานักงานเกษตรอําเภอเนินมะปราง ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

จังหวัดพิษณุโลก

54 6593 นางชมพูนุท  พรหมทอง

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี
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ตําแหนง

ที่ เลขที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด หมายเหตุ

55 6863 นางอาภาพักตร  สุวรรณพินท คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอเดนชัย     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดแพร ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

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

56 6866 นายวิมลชัย  คําดอก เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือกได

สํานักงานเกษตรอําเภอเดนชัย ตั้งแตวันจันทรที่ 2 - วันพุธที่ 11 เมษายน 2561

จังหวัดแพร หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

57 6871 นางลินดา  เรืองจันทร (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรอําเภอลอง  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

จังหวัดแพร    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

58 6817 นางมลฑริกา  พากเพียร    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

สํานักงานเกษตรจังหวัดแพร    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

59 6932 นายมณฑล  ใสแจม พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

สํานักงานเกษตรอําเภอหนองมวงไข ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

จังหวัดแพร ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

60 7141 นายสยาม  แสนแกว ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

สํานักงานเกษตรอําเภอชื่นชม ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

จังหวัดมหาสารคาม

61 7222 นางสาวมาลัยทิพย  สรรพโส

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

กลุมอารักขาพืช

สํานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
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ตําแหนง

ที่ เลขที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด หมายเหตุ

62 7507 นางสาวขวัญตา  มูลชารี คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองรอยเอ็ด     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดรอยเอ็ด ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

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

63 7748 นายดุรงครัตน  พยุหกฤษ เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือกได

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต ตั้งแตวันจันทรที่ 2 - วันพุธที่ 11 เมษายน 2561

สํานักงานเกษตรจังหวัดระนอง หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

64 7866 นางสาวนาตยา  ทับทัง (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองราชบุรี  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

จังหวัดราชบุรี    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

65 7880 นางสาวสุนิษา  อรุณคีรีวัฒน    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

สํานักงานเกษตรอําเภอบางแพ ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

จังหวัดราชบุรี    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

66 7897 นางสาววีรวรรณ  อุดมธรรมรักษ พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

สํานักงานเกษตรอําเภอบานโปง ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

จังหวัดราชบุรี ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

67 7984 นายอนุชัย  สังเขป ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

สํานักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี

68 8051 นางสาวนิตินันท  สีดา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

กลุมอารักขาพืช

สํานักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
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ตําแหนง

ที่ เลขที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด หมายเหตุ

69 8018 นายสุขสันต  เล็กนอย คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอบานหมี่     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดลพบุรี ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

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

70 8117 นายพิเชษฐ  รักชาติ เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือกได

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ ตั้งแตวันจันทรที่ 2 - วันพุธที่ 11 เมษายน 2561

สํานักงานเกษตรจังหวัดลําปาง หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

71 8193 นางพรรณธิพา มาชม (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรอําเภอแมพริก  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

จังหวัดลําปาง    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

72 8324 นางสาวศศกร  สุวรรณกาศ    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

สํานักงานเกษตรอําเภอบานโฮง ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

จังหวัดลําพูน    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

73 8529 นายอํานาจ  นครไชย พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

สํานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

74 8518 นายสุริยา  บุญเย็น ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

สํานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ

75 8702 นางจิตตาภัทร คําหลา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

กลุมอารักขาพืช

สํานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
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ตําแหนง

ที่ เลขที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด หมายเหตุ

76 8638 นางสาวแสงดาว  นันทะ คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภออุทุมพรพิสัย     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดศรีสะเกษ ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

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

77 8723 นายฐิตินัย  เสนาสุ เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือกได

สํานักงานเกษตรอําเภอพยุห ตั้งแตวันจันทรที่ 2 - วันพุธที่ 11 เมษายน 2561

จังหวัดศรีสะเกษ หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

78 8869 นายเรืองยศ ศรีบุญ (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรอําเภอสองดาว  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

จังหวัดสกลนคร    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

79 8890 นางสาวอรพรรณ  ขันเพียแกว    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

สํานักงานเกษตรอําเภอเตางอย ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

จังหวัดสกลนคร    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

80 9203 นายฉัตรมงคล  ออนสัมพันธ พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

สํานักงานเกษตรอําเภอบางบอ ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

จังหวัดสมุทรปราการ ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

81 9297 นายวีระชัย  ลาดี ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

กลุมอารักขาพืช ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร

82 9426 นางสาวสุภารัตน  สาคร

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

สํานักงานเกษตรอําเภอแกงคอย

จังหวัดสระบุรี
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ตําแหนง

ที่ เลขที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด หมายเหตุ

83 9561 นายวนากร  บังเกิด คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอคายบางระจัน     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดสิงหบุรี ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

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

84 9711 นางภณิดา  แกวเขียว เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือกได

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ ตั้งแตวันจันทรที่ 2 - วันพุธที่ 11 เมษายน 2561

สํานักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

85 10017 นายกุลชาติ บูรณะ (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

กลุมอารักขาพืช  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

สํานักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

86 9840 นายประธาน  เกตุกินทะ    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

สํานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎรธานี    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

87 9841 นางสาวนภาภรณ  ดําชวย พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

สํานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎรธานี ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

88 9924 นางสาวขนิศรา  ผลาสิงห ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

สํานักงานเกษตรอําเภอทาชนะ ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

จังหวัดสุราษฎรธานี

89 9945 นายคมกฤช  พวงเดช

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

สํานักงานเกษตรอําเภอดอนสัก

จังหวัดสุราษฎรธานี
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ตําแหนง

ที่ เลขที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด หมายเหตุ

90 10548 นางสาววิภาวรรณ  กลิ่นหอมออน คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองอุดรธานี     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดอุดรธานี ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

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

91 10670 นายพัฒนพงษ  วองเพ็ชชัย เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือกได

สํานักงานเกษตรอําเภอวังสามหมอ ตั้งแตวันจันทรที่ 2 - วันพุธที่ 11 เมษายน 2561

จังหวัดอุดรธานี หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

92 10858 นายทวีปกรณ บุญวรนุช (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองอุทัยธานี  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

จังหวัดอุทัยธานี    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

93 11182 นายกนก  สวัสดิ์พล    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

สํานักงานเกษตรจังหวัดอํานาจเจริญ    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

94 11201 วาที่รอยโทเณริน  รูปแกว พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

สํานักงานเกษตรอําเภอปทุมราชวงศา ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

จังหวัดอํานาจเจริญ 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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ตําแหนง

ที่ เลขที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด หมายเหตุ

พื้นที่ชายแดนใต คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

95 1554 นางสาวนิรุสลินดา มะเตะ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

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

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

ที่ 5 จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือกได

ตั้งแตวันจันทรที่ 2 - วันพุธที่ 11 เมษายน 2561

96 1558 นางสาวจุฑามาศ สุขสุวรรณ หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

จังหวัดยะลา    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

ที่ 5 จังหวัดสงขลา    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

97 5061 นางวรนันท  ขานโบราณ    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

สํานักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

98 5120 นายธีระนันต  เวชประพันธ พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

สํานักงานเกษตรอําเภอสุไหงปาดี ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

จังหวัดนราธิวาส ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

99 5151 นางสาวอรอุมา  ฮุนตระกูล ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

สํานักงานเกษตรอําเภอศรีสาคร ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

จังหวัดนราธิวาส

100 5158 นายหาพิส  ปุโรง

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

สํานักงานเกษตรอําเภอสุคิริน

จังหวัดนราธิวาส
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ตําแหนง

ที่ เลขที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด หมายเหตุ

101 5169 นางสาวฮานิง  ลาเตะ คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอเจาะไอรอง     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดนราธิวาส ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

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

102 5171 นางสาวรัตนา  กูเล็ม เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือกได

สํานักงานเกษตรอําเภอเจาะไอรอง ตั้งแตวันจันทรที่ 2 - วันพุธที่ 11 เมษายน 2561

จังหวัดนราธิวาส หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

  

103 5788 นายอารอฟต  มะแอ (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

สํานักงานเกษตรจังหวัดปตตานี    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

104 5801 นางวรลักษณ  มุกดารัตน    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองปตตานี ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

จังหวัดปตตานี    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

105 5827 นางสาวฟาตีมะฮ  มะซาลี พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

สํานักงานเกษตรอําเภอหนองจิก ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

จังหวัดปตตานี ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

106 5846 นางนุชนารถ  ระเดนอาหมัด ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

สํานักงานเกษตรอําเภอสายบุรี ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

จังหวัดปตตานี

107 5878 นางสุภัควี  บุญมี

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

สํานักงานเกษตรอําเภอทุงยางแดง

จังหวัดปตตานี
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ตําแหนง

ที่ เลขที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด หมายเหตุ

108 5885 นางสาวสุคนธ  แซแจน คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอแมลาน     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดปตตานี ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

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

109 7326 นายโฆษิต  ศิลามหาฤกษ เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือกได

สํานักงานเกษตรอําเภอบันนังสตา ตั้งแตวันจันทรที่ 2 - วันพุธที่ 11 เมษายน 2561

จังหวัดยะลา หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

110 7342 นางจิรพันธ  แกวพูล (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรอําเภอยะหา  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

จังหวัดยะลา    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

111 7346 นางสาวฮายาตี  ประดู    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

สํานักงานเกษตรอําเภอยะหา ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

จังหวัดยะลา    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

112 7360 นายอาลี  วายูอิง พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

สํานักงานเกษตรอําเภอกรงปนัง ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

จังหวัดยะลา ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

  ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

113 9026 นางสาวปองใจ  จันมุณี ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

สํานักงานเกษตรอําเภอสะบายอย ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

จังหวัดสงขลา

114 9063 นายมะฮดี  โตะเด็น

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

สํานักงานเกษตรอําเภอเทพา

จังหวัดสงขลา
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ตําแหนง

ที่ เลขที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด หมายเหตุ

115 9165 นางสาวซีหยะ  จันทอง คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอควนโดน     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดสตูล ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

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

116 9175 นายฮัสสัน  ทิ้งน้ํารอบ เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือกได

สํานักงานเกษตรอําเภอมะนัง ตั้งแตวันจันทรที่ 2 - วันพุธที่ 11 เมษายน 2561

จังหวัดสตูล 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  
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