




 

เพ่ือผลประโยชนของทาน! 

 

“โปรดอานและจัดทําเอกสารประกอบการคัดเลือกตามคําแนะนําน้ีเทาน้ัน” 

ทานสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเอกสารประกอบการคัดเลือกพรอมคําแนะนํา 

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

หัวขอ “การคัดเลอืกบุคคลเขารับการประเมนิผลงาน” 

 

  * เพื่อประโยชนในการติดตอสือ่สาร กรณีมีการใหแกไขเอกสารประกอบการคัดเลอืก 
หรือสอบถามขอสงสัยในการจัดทํา หรือติดตามผลการประเมิน และคําสั่งเลื่อนระดับ  

จึงขอใหผูมีรายช่ือเขาเปนสมาชิกไลนกลุมชํานาญการ 2/61 ไดโดยสแกนคิวอารโคดน้ี 
 

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


1

ตําแหนง

ที่ เลขที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด หมายเหตุ

1 199 นางสาววนิดา ดากรม คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

กลุมติดตามและประเมินผล     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

กองแผนงาน ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

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

2 200 นางสาวบุษยา มาทา เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือกได

กลุมติดตามและประเมินผล ตั้งแตวันจันทรที่ 1 - วันศุกรที่ 12 ตุลาคม 2561

กองแผนงาน หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

3 234 นายไพรุง บุญเลิศ (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

กลุมเกษตรชลประทาน  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

(กองสงเสริมโครงการพระราชดําริ ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร)    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

4 237 นายกฤษฎา บัวนาค ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

กลุมพัฒนาพื้นที่พิเศษ    5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

(กองสงเสริมโครงการพระราชดําริ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร) ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

5 905 นางสาวรัฐฐา  ศรีญาณลักษณ ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

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

กลุมพัฒนาสื่อสงเสริมการเกษตร การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑการคัดเลือกเพื่อเขารับการประเมินผลงานเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงระดับชํานาญการ

รอบที่ 2 ปงบประมาณ 2561 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2561)



2

ตําแหนง

ที่ เลขที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด หมายเหตุ

6 956 นางสาวจิรวดี พลัดจุล คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

กลุมพัฒนาเกษตรกรและอาสาสมัครเกษตร     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

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

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

7 1028 นางสาวสุดารัตน แชมชอย ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือกได

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ตั้งแตวันจันทรที่ 1 - วันศุกรที่ 12 ตุลาคม 2561

กลุมสงเสริมการจัดการดินปุย หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

สํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร

(กองสงเสริมการอารักขาพืชและ (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

จัดการดินปุย)    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

 (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

8 1198 นายสรศักดิ์ แกอินทร    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

กลุมสงเสริมธุรกิจเกษตร    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

9 1208 นางสาวรุงอรุณ อนสุดใจ    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ    5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

กลุมสงเสริมแมลงเศรษฐกิจ พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

10 1271 จาสิบตรีศรุตปุณธนัชญ ปูไลอารีย ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

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

กลุมพัฒนาบุคลากร การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

ที่ 2 จังหวัดราชบุรี
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ตําแหนง

ที่ เลขที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด หมายเหตุ

11 1320 นางสาวปรมาภรณ ลุมจันทร คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 
ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก
จังหวัดสุพรรณบุรี ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร หนังสือกรมฯที่ กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 หรือ download 
ที่ 2 จังหวัดราชบุรี เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือกได
12 1490 นายนพดล ภูมาลัย ตั้งแตวันจันทรที่ 1 - วันศุกรที่ 12 ตุลาคม 2561

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก
ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดยโสธร (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร
ที่ 4 จังหวัดขอนแกน  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)
(สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต
ที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา) ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

   3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่
13 2369 นายวิชาญ กําเนิดเกิด นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน
ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน
จังหวัดเลย (เกษตรที่สูง)    5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา
ที่ 4 จังหวัดขอนแกน ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน
14 1517 นางภาวิณี ทับรอด ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.
กลุมพัฒนาบุคลากร ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ
ที่ 5 จังหวัดสงขลา ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

15 1575 นางสาววรารัตน เกียรติเมธา
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จังหวัดกระบี่
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร
ที่ 5 จังหวัดสงขลา 
(สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร
ที่ 8 จังหวัดสุราษฎรธานี)



4

ตําแหนง

ที่ เลขที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด หมายเหตุ

16 1660 นายอนุรักษ พากเพียร คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) 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

17 1722 นางสาวนพรัตน ถวิลเวทิน ตั้งแตวันจันทรที่ 1 - วันศุกรที่ 12 ตุลาคม 2561

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร

สํานักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

   1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

18 1813 นางสาวธิดารักษ แสงอรุณ  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

19 1846 นางสาวเจนจิรา ลีละผลิน ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

สํานักงานเกษตรอําเภอบอพลอย    5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

จังหวัดกาญจนบุรี พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

20 1875 นายธงชัย จันทรจู 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

21 1932 นางสาวกองทอง ตรุษศาสน ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

สํานักงานเกษตรอําเภอหนองปรือ

จังหวัดกาญจนบุรี



5

ตําแหนง

ที่ เลขที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด หมายเหตุ

22 1948 นายนิติธร  กายขุนทด คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

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

23 1950 นางสาวชุลีรัตน ไพศาล เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือกได

สํานักงานเกษตรอําเภอหนองกุงศรี ตั้งแตวันจันทรที่ 1 - วันศุกรที่ 12 ตุลาคม 2561

จังหวัดกาฬสินธุ หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

24 2036 นายณัฐกิตติ์ ธาตุไพบูลย (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรอําเภอสหัสขัน  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

จังหวัดกาฬสินธุ    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

25 2334 นางสาวยุวรัตน บุญเกษม    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

สํานักงานเกษตรอําเภอชุมแพ ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

จังหวัดขอนแกน    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

26 2536 นางสาวปราณี กองเกิด พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

สํานักงานเกษตรอําเภอเปอยนอย ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

จังหวัดขอนแกน ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

27 2667 นางสาวทัศนีย ครุฑพิชัย ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

สํานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา

28 2954 นางสาวกรรณิการ กริมสวัสดิ์

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

สํานักงานเกษตรอําเภอเนินขาม

จังหวัดชัยนาท



6

ตําแหนง

ที่ เลขที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด หมายเหตุ

29 3181 นางสาวน้ําฝน ลือขจร คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

กลุมอารักขาพืช     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

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

30 3261 นางสาวพัชรา แสนสุข เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือกได

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ ตั้งแตวันจันทรที่ 1 - วันศุกรที่ 12 ตุลาคม 2561

สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

31 3273 นางสาวอุบลทิพย วุฒิชมภู (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

32 3356 นางสาวนฤมล อุปละ    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

สํานักงานเกษตรอําเภอพาน ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

จังหวัดเชียงราย    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

33 3397 นางสาวกัลยธีรา คันธา พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

สํานักงานเกษตรอําเภอปาแดด ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

จังหวัดเชียงราย ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

34 3400 นางสาวญาณี โปธาดี ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

สํานักงานเกษตรอําเภอปาแดด ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

จังหวัดเชียงราย

35 3513 นายกองปฐพี ตันสุชาติ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

สํานักงานเกษตรอําเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชียงใหม



7

ตําแหนง

ที่ เลขที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด หมายเหตุ

36 3655 นายพงศพัฒน วัยวัฒน คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอเวียงแหง     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดเชียงใหม ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

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

37 3601 นายอธิพันธ สรอยญาณะ เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือกได

สํานักงานเกษตรอําเภอสันกําแพง ตั้งแตวันจันทรที่ 1 - วันศุกรที่ 12 ตุลาคม 2561

จังหวัดเชียงใหม หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

38 3665 นางสาวอริศรา มหาวงศ (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรอําเภอแมออน  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

จังหวัดเชียงใหม    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

39 3795 นางสาวศรินทร แกนแกว    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

สํานักงานเกษตรอําเภอวังวิเศษ ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

จังหวัดตรัง    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

40 3835 นางสาวนภาวรรณ โตสติ พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

สํานักงานเกษตรจังหวัดตราด ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

41 3843 นายสุวิทย ถาวรวงษ ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองตราด ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

จังหวัดตราด

42 3876 นายนฤพนธ สุโพธิวรรณ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

สํานักงานเกษตรอําเภอบอไร

จังหวัดตราด



8

ตําแหนง

ที่ เลขที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด หมายเหตุ

43 3886 นายวิวัฒน สังวาลย คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรจังหวัดตาก ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

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

44 3917 นายธนบดินทร วงษเมืองแกน เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือกได

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ ตั้งแตวันจันทรที่ 1 - วันศุกรที่ 12 ตุลาคม 2561

สํานักงานเกษตรจังหวัดตาก หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

45 3934 นางเนตรนภา ปูคําปน (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรอําเภอแมสอด  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

จังหวัดตาก    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

46 4000 นางสาวณัฐพร เขียวสระคู    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

กลุมอารักขาพืช ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

สํานักงานเกษตรจังหวัดนครนายก    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

47 4089 นางสาวณัฐพร จีนประชา พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

สํานักงานเกษตรอําภเภอนครชัยศรี ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

จังหวัดนครปฐม ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

48 4106 นางสาววสุกาญจน ปานขริบ ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

กลุมอารักขาพืช ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม

49 4169 นางสิรินาถ อินภูวา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

สํานักงานเกษตรอําเภอนาแก

จังหวัดนครพนม
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ตําแหนง

ที่ เลขที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด หมายเหตุ

50 4236 นายไชยรัตน ทัศดร คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอโพนสวรรค     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดนครพนม ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

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

51 4622 นางสาววาสนา โกละกะ เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือกได

สํานักงานเกษตรอําเภอฉวาง ตั้งแตวันจันทรที่ 1 - วันศุกรที่ 12 ตุลาคม 2561

จังหวัดนครศรีธรรมราช หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

52 4830 นางสาวธัญญาวรรณ เรือนทิพย (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

สํานักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

53 4846 นางสาวศิริเพ็ญ ปรัชญาสกุล    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองนครสวรรค ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

จังหวัดนครสวรรค    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

54 4858 นางสาวขวัญดาว แกวสมบัติ พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

สํานักงานเกษตรอําเภอบรรพตพิสัย ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

จังหวัดนครสวรรค ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

55 4906 นางสาวเพ็ญฑิตา เอี่ยมชม ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

สํานักงานเกษตรอําเภอหนองบัว ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

จังหวัดนครสวรรค

56 4959 นายเสกสรรค อุดมการเกษตร

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

สํานักงานเกษตรอําเภอตากฟา

จังหวัดนครสวรรค
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ตําแหนง

ที่ เลขที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด หมายเหตุ

57 5004 นายรัฐภูมิ ศรีอําไพ คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

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

58 5041 นายอดิศร นิ่มอนงค เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือกได

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ ตั้งแตวันจันทรที่ 1 - วันศุกรที่ 12 ตุลาคม 2561

สํานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

59 5203 นางสาวปนอนงค จอมศักดิ์ (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรอําเภอภูเพียง  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

จังหวัดนาน    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

60 10194 นางสาวอรทัย บุญเคน    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

สํานักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

61 5508 นางสาวลําใย เพ็ชรนิล พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

สํานักงานเกษตรอําเภอโนนสุวรรณ ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

จังหวัดบุรีรัมย ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

62 5560 นางสาวอรพิมพ สุริยา ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

สํานักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี

63 5627 นางพรทิพย สุนทรโสภา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ

สํานักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ
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ตําแหนง

ที่ เลขที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด หมายเหตุ

64 5720 นางสาวนริศรา ยงกสิกรรม คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

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

65 5636 นางสาวเบญจพร ตั้งวิชัย เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือกได

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ ตั้งแตวันจันทรที่ 1 - วันศุกรที่ 12 ตุลาคม 2561

สํานักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

66 5951 นางสาวอรอารีย คงเกษม (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรอําเภอบานแพรก  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

67 6047 นายฤชากร ขุนออย    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพะเยา ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

จังหวัดพะเยา    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

68 6090 นางสาวรัตนาภรณ นาวา พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

สํานักงานเกษตรอําเภอดอกคําใต ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

จังหวัดพะเยา ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

69 6126 นายธีรวัฒน ขาวทวี ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

สํานักงานเกษตรอําเภอภูกามยาว ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

จังหวัดพะเยา

70 6190 นางสาวอนุสรา จําปาดวง

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

สํานักงานเกษตรอําเภอตะกั่วปา

จังหวัดพังงา
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ตําแหนง

ที่ เลขที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด หมายเหตุ

71 6492 นางอัจฉราวรรณ จันทาพูน คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอบางระกํา     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดพิษณุโลก ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

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

72 6607 นางสาวอังคณา กลัดเข็มทอง เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือกได

สํานักงานเกษตรอําเภอบานลาด ตั้งแตวันจันทรที่ 1 - วันศุกรที่ 12 ตุลาคม 2561

จังหวัดเพชรบุรี หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

73 6649 นายธรรมนูญ สังขสน (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรอําเภอแกงกระจาน  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

จังหวัดเพชรบุรี    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

74 6897 นางสาวอริสา เบญจประทานพร    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

สํานักงานเกษตรอําเภอสอง ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

จังหวัดแพร    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

75 7073 นางนิตยา สมมุติรัมย พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

สํานักงานเกษตรอําเภอโกสุมพิสัย ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

จังหวัดมหาสารคาม ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

76 7102 นายไพวงศ แสงชัชวาลวงศ ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

สํานักงานเกษตรอําเภอกุดรัง ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

จังหวัดมหาสารคาม

77 7126 นางสาวทิพสุคนธ คุณเศรษฐ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

สํานักงานเกษตรอําเภอแกดํา 

จังหวัดมหาสารคาม
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ตําแหนง

ที่ เลขที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด หมายเหตุ

78 7150 นางศุภพิต พิทักษ คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

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

79 7451 นางจุฑามาศ คําสุนทร เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือกได

สํานักงานเกษตรอําเภอปาติ้ว ตั้งแตวันจันทรที่ 1 - วันศุกรที่ 12 ตุลาคม 2561

จังหวัดยโสธร หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

80 7486 นายศิริวิวัฒน แสนจันทร (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

สํานักงานเกษตรจังหวัดรอยเอ็ด    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

81 7590 นางเทียมจันทร มงคลธรรม    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

สํานักงานเกษตรอําเภอเสลภูมิ ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

จังหวัดรอยเอ็ด    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

82 7671 สิบเอกปริญญา นวลเจริญ พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

สํานักงานเกษตรอําเภอเมยวดี ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

จังหวัดรอยเอ็ด ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

83 7721 นางสาวภมรรัตน แยมจรัส ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองระนอง ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

จังหวัดระนอง

84 7806 นางกฤตติกา ขนิษฐทอง

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

สํานักงานเกษตรอําเภอแกลง

จังหวัดระยอง
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ตําแหนง

ที่ เลขที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด หมายเหตุ

85 7933 นายสิทธิชัย ลิ้มติ้ว คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอปากทอ     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดราชบุรี ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

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

86 7944 นายพรชัย ชั่งทุงใหญ เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือกได

สํานักงานเกษตรอําเภอโพธาราม ตั้งแตวันจันทรที่ 1 - วันศุกรที่ 12 ตุลาคม 2561

จังหวัดราชบุรี หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

87 7951 นางสาวสถาพร มีรักษา (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรอําเภอโพธาราม  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

จังหวัดราชบุรี    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

88 8164 นายสถาพร วงศสุรีย    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

สํานักงานเกษตรอําเภอแจหม ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

จังหวัดลําปาง    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

89 8171 วาที่รอยตรีหญิงศิริมาศ แสงเมือง พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

สํานักงานเกษตรอําเภอหางฉัตร ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

จังหวัดลําปาง ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

90 8242 นางสาววรรณภา กาถวย ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

สํานักงานเกษตรอําเภอวังเหนือ ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

จังหวัดลําปาง

91 8554 นางสาววิภาวดี หวงเพชร

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

สํานักงานเกษตรอําเภอกัทรลักษ

จังหวัดศรีสะเกษ
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ตําแหนง

ที่ เลขที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด หมายเหตุ

92 8646 นางปรียาวรรณ ยวนพันธ คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอไพรบึง     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดศรีสะเกษ ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

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

93 8886 นางสาวเบญจภรณ ออนสุระทุม เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือกได

สํานักงานเกษตรอําเภอคําตากลา ตั้งแตวันจันทรที่ 1 - วันศุกรที่ 12 ตุลาคม 2561

จังหวัดสกลนคร หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

94 9227 นายกิตติพงศ พูลผล (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

95 9070 นายอภิพล ทองคํา    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

สํานักงานเกษตรอําเภอบางเสาธง ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

จังหวัดสมุทรปราการ    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

96 9481 นายพุทธิพงษ จําลอง พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

สํานักงานเกษตรอําเภอดอนพุด ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

จังหวัดสระบุรี ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

97 9510 นางธนวรรณ สุขนาค ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

สํานักงานเกษตรจังหวัดสิงหบุรี

98 9526 นางกรรณิกา ขันทอง

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

สํานักงานเกษตรอําเภอบางระจัน

จังหวัดสิงหบุรี
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ตําแหนง

ที่ เลขที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด หมายเหตุ

99 9541 นางสาวสุอาภา สกูลนิวัติ คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภออินทรบุรี     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดสิงหบุรี ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

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

100 9612 นางสาวศิรินภา อนบางเขน เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือกได

สํานักงานเกษตรอําเภอคีรีมาศ ตั้งแตวันจันทรที่ 1 - วันศุกรที่ 12 ตุลาคม 2561

จังหวัดสุโขทัย หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

101 9625 นางสาวจิราพร ปาลี (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรอําเภอสวรรคโลก  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

จังหวัดสุโขทัย    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

102 9691 นางกรัญญา ยศพิรุฬหพงศ    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

สํานักงานเกษตรอําเภอศรีนคร ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

จังหวัดสุโขทัย    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

103 9720 นางสาววชิราพันธ สุนทรวิภาต พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองสุพรรณบุรี ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

จังหวัดสุพรรณบุรี ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

104 10156 นางสาวจอมศรี มะลิซอน ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

สํานักงานเกษตรอําเภอบัวเชด ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

จังหวัดสุรินทร

105 10441 นายธนกฤต ชมภูนุช

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ

สํานักงานเกษตรจังหวัดอางทอง
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ตําแหนง

ที่ เลขที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด หมายเหตุ

106 10547 นางสาวสุภัทรา หมื่นกุล คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองอุดรธานี     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดอุดรธานี ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

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

107 10665 นายธงชัย พรหมศร เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือกได

สํานักงานเกษตรอําเภอหนองวัวซอ ตั้งแตวันจันทรที่ 1 - วันศุกรที่ 12 ตุลาคม 2561

จังหวัดอุดรธานี หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

108 10858 นายทวีปกรณ บุญวรนุช (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองอุทัยธานี  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

จังหวัดอุทัยธานี    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

109 10881 นายจิตติ จันทรภาภาส    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

สํานักงานเกษตรอําเภอหนองขาหยาง ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

จังหวัดอุทัยธานี    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

   5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

110 11074 นางสาวทัศนี ปนทอง พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

สํานักงานเกษตรอําเภอกุดขาวปุน ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

จังหวัดอุบลราชธานี 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

พื้นที่จังหวัดชายแดนใต คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

1 5082 นายธีรัตน ภูเบญญาพงศ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองนราธิวาส ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

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

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

2 5106 นางสาวจีรพันธ สวนพิบูลย ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือกได

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตั้งแตวันจันทรที่ 1 - วันศุกรที่ 12 ตุลาคม 2561

สํานักงานเกษตรอําเภอตากใบ หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

จังหวัดนราธิวาส

(ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

3 5121 นางสาวฟูซียะห กือสะ    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

กลุมอารักขาพืช    2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

สํานักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

   3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

4 5123 นางสาววนิศรา แวสาเหาะ นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

สํานักงานเกษตรอําเภอสุไหงปาดี    4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

จังหวัดนราธิวาส    5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

5 9033 นางสาวจุฑารัตน เทพนวล ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

สํานักงานเกษตรอําเภอสะบายอย ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

จังหวัดสงขลา ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

6 9159 นางสาวจริยาภรณ วังสะปราบ การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

สํานักงานเกษตรอําเภอควนกาหลง

จังหวัดสตูล



1

ตําแหนง

ที่ เลขที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด หมายเหตุ

1 2810 นางสาวแสงนภา เกิดรอด คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดเพชรบุรี ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

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

ที่ 2 จังหวัดราชบุรี เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือกได

2 1394 นางสาววิมลวรรณ แสงเพ็ชร ตั้งแตวันจันทรที่ 1 - วันศุกรที่ 12 ตุลาคม 2561

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดฉะเชิงเทรา (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

ที่ 3 จังหวัดระยอง  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

   2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

3 4384 นางสาวสายชล พุมเกาะ ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

สํานักงานเกษตรอําเภอโนนไทย นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

จังหวัดนครราชสีมา ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

   4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

4 8136 นายสงกรานต ดวงอาย    5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองลําปาง ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

จังหวัดลําปาง ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

5 9310 นายวาสิฏฐ วรวงษ ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

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

สํานักงานเกษตรอําเภอบานแพว การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

จังหวัดสมุทรสาคร ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑการคัดเลือกเพื่อเขารับการประเมินผลงานเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงระดับชํานาญการ

รอบที่ 2 ปงบประมาณ 2561 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2561) เพิ่มเติม จํานวน 6 ราย



2

ตําแหนง

ที่ เลขที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด หมายเหตุ

6 8234 นายพงษพัฒน ชุมภู คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดพะเยา (เกษตรที่สูง) 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) ตั้งแตวันจันทรที่ 1 - วันศุกรที่ 12 ตุลาคม 2561

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  



1

ตําแหนง

ที่ เลขที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด หมายเหตุ

1 2810 นางสาวแสงนภา เกิดรอด คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดเพชรบุรี ที่กรมสงเสริมการเกษตรกําหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

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

ที่ 2 จังหวัดราชบุรี เอกสารดังกลาวไดที่ http://person.doae.go.th

ทั้งนี้ ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกสงเอกสารประกอบการคัดเลือกได

2 1394 นางสาววิมลวรรณ แสงเพ็ชร ตั้งแตวันจันทรที่ 1 - วันศุกรที่ 12 ตุลาคม 2561

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดฉะเชิงเทรา (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

ที่ 3 จังหวัดระยอง  (ทั้งนี้ตองระบุ วัน/เดือน/ป ของผลงานเรื่องดังกลาวดวย)

   2. แนวคิด วิสัยทัศน ตองเปนแนวคิดวิธีการที่จะดําเนินการในอนาคต

3 4384 นางสาวสายชล พุมเกาะ ของตําแหนงที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    3. ผลงานตองไมเคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมากอน หมายถึง ผลงานที่

สํานักงานเกษตรอําเภอโนนไทย นําเสนอตองเปนผลงานที่ไมเคยไดรับการคัดเลือกและมีคําสั่งแตงตั้ง

จังหวัดนครราชสีมา ใหเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงใดมากอน

   4. ชื่อเรื่องของผลงานและแนวคิด ควรเขียนใหชัดเจนและไมซ้ํากัน

4 8136 นายสงกรานต ดวงอาย    5. ไมรายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผูอื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พบวาผูใดแจงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดสวนการจัดทํา

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองลําปาง ผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทําผลงานเปนเท็จ หรือมีการลอกเลียน

จังหวัดลําปาง ผลงาน หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตน หรือมีการจางวาน

ผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง

5 9310 นายวาสิฏฐ วรวงษ ของตนกรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ.

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

สํานักงานเกษตรอําเภอบานแพว การพิจารณาคําขอประเมินบุคคลของขาราชการรายนั้น และดําเนินการ

จังหวัดสมุทรสาคร ทางวินัยแกขาราชการดังกลาว รวมถึงผูเกี่ยวของตามควรแกกรณี  

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑการคัดเลือกเพื่อเขารับการประเมินผลงานเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงระดับชํานาญการ

รอบที่ 2 ปงบประมาณ 2561 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2561) เพิ่มเติม จํานวน 6 ราย



2

ตําแหนง

ที่ เลขที่ ชื่อ-สกุล/สังกัด หมายเหตุ

6 8234 นายพงษพัฒน ชุมภู คุณสมบัติของผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อใหเขารับการประเมินผลงาน 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร     เปนขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

จังหวัดพะเยา (เกษตรที่สูง) 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) ตั้งแตวันจันทรที่ 1 - วันศุกรที่ 12 ตุลาคม 2561

หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาไมประสงคจะเขารับการคัดเลือก

7 3271 นางสาวรัชนี เทพสถิตย

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ขอควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการคัดเลือก)

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต    1. ผลงานที่ผานมา ยอนหลังไดไมเกิน 3 ปนับถึงวันปดรับสมัคร

สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย  (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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