
 

 

“โปรดอ่านและจัดท าเอกสารประกอบการคัดเลือกตามค าแนะน าน้ีเท่าน้ัน” 

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารประกอบการคัดเลือกพรอ้มค าแนะน า 

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

หัวข้อ “การคัดเลอืกบุคคลเข้ารับการประเมนิผลงาน” 

 

  * เพื่อประโยชน์ในการติดตอ่สือ่สาร กรณีมีการให้แก้ไขเอกสารประกอบการคัดเลอืก 
หรือสอบถามขอ้สงสัยในการจัดท า หรือติดตามผลการประเมิน และค าสั่งเลื่อนระดับ  
จึงขอให้ผู้มีรายชื่อเข้าเป็นสมาชิกไลน์กลุ่มช านาญการ 1/62 ได้โดยสแกนควิอาร์โคด้นี ้
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บันทึกข้อความ 

 

วันที ่
ส่วนราชการ 
ที ่
เรื่อง 

 

 

                            

                   
 
เรียน   ผู้อ ำนวยกำรกองทุกกอง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักทุกส ำนัก เกษตรกรุงเทพมหำนคร และผู้อ ำนวยกำร  
          ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรทุกส ำนักงำน  

  กรมส่งเสริมกำรเกษตรขอแจ้งรำยชื่อข้ำรำชกำรระดับปฏิบัติกำรผู้มีคุณสมบัติ เข้ำรับ           
กำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือประเมินผลงำนเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งระดับช ำนำญกำร ในต ำแหน่งเลขที่             
และส่วนรำชกำรเดิม (รอบส ำรวจตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม - 31 มีนำคม 2562) รวมทั้งสิ้นจ ำนวน 77 รำย              
แยกเป็นพ้ืนที่ทั่วไป จ ำนวน 63 รำย และพ้ืนที่ชำยแดนใต้ จ ำนวน 14 รำย โดยขอให้ผู้มีคุณสมบัติตำมรำยชื่อ
ดังกล่ำวจัดส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก จ านวน 2 ชุด ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1            
ถึงวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2562 (ถือวันประทับตรารับเอกสารที่ส านักงานเลขานุการกรม) หากพ้นระยะเวลา             
ที่ก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก ทั้งนี้ ให้ด ำเนินกำรดังนี้ 
   1. ตรวจสอบรายช่ือผู้มีคุณสมบัติเข้ำรับกำรพิจำรณำได้ที่ http://www.person.doae.go.th 
หัวข้อ “ข่ำวประชำสัมพันธ์” 
   2. ดำวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารประกอบการคัดเลือกพร้อมค าแนะน าและตรวจสอบข้อมูล
บทบำทหน้ำที่ของแต่ละต ำแหน่งได้ที่ http://www.person.doae.go.th หัวข้อ “กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำรับ            
กำรประเมินผลงำน” หรือสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่  นำงสำวนวรัตน์  กวินพิศุทธิ์  หมำยเลขโทรศัพท์                  
085-7189782  

  จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและแจ้งผู้มีรำยชื่อทรำบและด ำเนินกำรต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กรมส่งเสริมกำรเกษตร   กองกำรเจ้ำหน้ำที่   โทร. 0 2579 3690 
  กษ 1002/ว 338  13 มีนำคม  2562 

 แจ้งรำยชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ำรับกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินผลงำนเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง 
 ระดับช ำนำญกำร 
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ต ำแหน่ง

เลขท่ี

1 36 นางสาวกิตติมา แซ่จ้ิว คุณสมบัติของผู้ท่ีจะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก

นักจัดการงานท่ัวไป เพ่ือให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน 

กลุ่มช่วยอ านวยการและประสานราชการ     เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

ส านักงานเลขานุการกรม ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี

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

2 58 นางสาวชัญญนิษฐ์ ภูสง่า เอกสารดังกล่าวได้ท่ี http://person.doae.go.th

นักวิชาการเงินและบัญชี ท้ังน้ี ให้ผู้ประสงค์จะเข้ำรับกำรคัดเลือกส่งเอกสำรประกอบกำรคัดเลือกได้

กลุ่มการเงิน ต้ังแต่วันจันทร์ท่ี 1 - วันพฤหัสบดีท่ี 11 เมษยน 2562

กองคลัง หากพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก

3 74 นางสาวจินตนา พุทธรรม (ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก)

นักวิชาการเงินและบัญชี    1. ผลงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร

กลุ่มบัญชี  (ท้ังน้ีต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเร่ืองดังกล่าวด้วย)

กองคลัง    2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการท่ีจะด าเนินการในอนาคต

ของต าแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก

4 97 นางอัฐิยา อรุณวงศ์    3. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพ่ือขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานท่ี

นักวิชาการพัสดุ น าเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีค าส่ังแต่งต้ัง

กลุ่มพัสดุ ให้เล่ือนข้ึนด ารงต าแหน่งใดมาก่อน

กองคลัง    4. ช่ือเร่ืองของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ ากัน

   5. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อ่ืน ท้ังน้ี หากตรวจสอบ

5 103 นางสาวพันธกานต์ กันยะมี พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองคุณสมบัติของบุคคล เร่ืองสัดส่วนการจัดท า

นักวิชาการพัสดุ ผลงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดท าผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน

กลุ่มพัสดุ ผลงาน หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน

กองคลัง ผู้อ่ืนให้จัดท าผลงานให้ โดยผลงานท่ีน ามาจัดท าน้ันไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาด าเนินการตามมาตรการหนังสือส านักงาน ก.พ.

ท่ี นร 0707.3/ว5 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

กำรพิจำรณำค ำขอประเมินบุคคลของข้ำรำชกำรรำยน้ัน และด ำเนินกำร

ทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เก่ียวข้องตำมควรแก่กรณี  

รอบท่ี 1 ปีงบประมำณ 2562 (1 ตุลำคม - 31 มีนำคม 2562) รวม จ ำนวน 77 รำย

ท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด

บัญชีรำยช่ือผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกเพ่ือเข้ำรับกำรประเมินผลงำนเล่ือนข้ึนแต่งต้ังให้ด ำรงระดับช ำนำญกำร

หมำยเหตุ



2

ต ำแหน่ง

เลขท่ี
ท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด

หมำยเหตุ

6 949 นายพัฒน์รพี สืบขจร คุณสมบัติของผู้ท่ีจะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เพ่ือให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน 

กลุ่มพัฒนาแม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตร     เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี

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

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

7 1209 นางชลอ ภิรมย์ภักด์ิ ท้ังน้ี ให้ผู้ประสงค์จะเข้ำรับกำรคัดเลือกส่งเอกสำรประกอบกำรคัดเลือกได้

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ต้ังแต่วันจันทร์ท่ี 1 - วันพฤหัสบดีท่ี 11 เมษยน 2562

กลุ่มส่งเสริมพืชเส้นใยและพืชหัว หากพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก

ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

(ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก)

8 1210 นางสาวภัทรพร ตันโสดเจริญ    1. ผลงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  (ท้ังน้ีต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเร่ืองดังกล่าวด้วย)

กลุ่มส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจ    2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการท่ีจะด าเนินการในอนาคต

ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ของต าแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก

   3. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพ่ือขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานท่ี

9 1224 นางปริษา จีราพันธ์ น าเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีค าส่ังแต่งต้ัง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้เล่ือนข้ึนด ารงต าแหน่งใดมาก่อน

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ    4. ช่ือเร่ืองของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ ากัน

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1    5. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อ่ืน ท้ังน้ี หากตรวจสอบ

จังหวัดชัยนาท พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองคุณสมบัติของบุคคล เร่ืองสัดส่วนการจัดท า

ผลงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดท าผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน

10 1272 นายกิตติศักด์ิ ประดิษฐ์กุล ผลงาน หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน

นักทรัพยากรบุคคล ผู้อ่ืนให้จัดท าผลงานให้ โดยผลงานท่ีน ามาจัดท าน้ันไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริง

กลุ่มพัฒนาบุคลากร ของตนกรมฯ จะพิจารณาด าเนินการตามมาตรการหนังสือส านักงาน ก.พ.

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 2 ท่ี นร 0707.3/ว5 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

จังหวัดราชบุรี กำรพิจำรณำค ำขอประเมินบุคคลของข้ำรำชกำรรำยน้ัน และด ำเนินกำร

ทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เก่ียวข้องตำมควรแก่กรณี  



3

ต ำแหน่ง

เลขท่ี
ท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด

หมำยเหตุ

11 1319 นางสาววิภาวรรณ เอกเอ่ียม คุณสมบัติของผู้ท่ีจะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เพ่ือให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร     เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

จังหวัดสุพรรณบุรี ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 2 หนังสือกรมฯท่ี กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 หรือ download 

จังหวัดราชบุรี เอกสารดังกล่าวได้ท่ี http://person.doae.go.th

ท้ังน้ี ให้ผู้ประสงค์จะเข้ำรับกำรคัดเลือกส่งเอกสำรประกอบกำรคัดเลือกได้

12 1377 นายรุ่งอรุณ สุ่มแก้ว ต้ังแต่วันจันทร์ท่ี 1 - วันพฤหัสบดีท่ี 11 เมษยน 2562

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร หากพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

จังหวัดชลบุรี (ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก)

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3    1. ผลงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร

จังหวัดระยอง  (ท้ังน้ีต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเร่ืองดังกล่าวด้วย)

   2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการท่ีจะด าเนินการในอนาคต

13 11277 นางสาววิภา อินเรือง ของต าแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก

นักวิชาการแผนท่ีภาพถ่าย    3. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพ่ือขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานท่ี

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ น าเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีค าส่ังแต่งต้ัง

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 4 ให้เล่ือนข้ึนด ารงต าแหน่งใดมาก่อน

จังหวัดขอนแก่น    4. ช่ือเร่ืองของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ ากัน

   5. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อ่ืน ท้ังน้ี หากตรวจสอบ

14 3136 นางสาวมัลลิกา กันธะตา พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองคุณสมบัติของบุคคล เร่ืองสัดส่วนการจัดท า

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดท าผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ผลงาน หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน

จังหวัดเชียงราย ผู้อ่ืนให้จัดท าผลงานให้ โดยผลงานท่ีน ามาจัดท าน้ันไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริง

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ของตนกรมฯ จะพิจารณาด าเนินการตามมาตรการหนังสือส านักงาน ก.พ.

ท่ี 6 จังหวัดเชียงใหม่ ท่ี นร 0707.3/ว5 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

กำรพิจำรณำค ำขอประเมินบุคคลของข้ำรำชกำรรำยน้ัน และด ำเนินกำร

15 1820 นายณุพัฒน์ ทนย้ิม ทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เก่ียวข้องตำมควรแก่กรณี  

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

ส านักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี



4

ต ำแหน่ง

เลขท่ี
ท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด

หมำยเหตุ

16 2109 นางสาวจุฑามาศ กล่อมจิตร คุณสมบัติของผู้ท่ีจะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพ่ือให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน 

ส านักงานเกษตรอ าเภอบึงสามัคคี     เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

จังหวัดก าแพงเพชร ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี

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

17 2804 นางสาววรรณวิลัย สิทธิบุรี เอกสารดังกล่าวได้ท่ี http://person.doae.go.th

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ท้ังน้ี ให้ผู้ประสงค์จะเข้ำรับกำรคัดเลือกส่งเอกสำรประกอบกำรคัดเลือกได้

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ต้ังแต่วันจันทร์ท่ี 1 - วันพฤหัสบดีท่ี 11 เมษยน 2562

ส านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี หากพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก

18 3038 นางสาวสุปราณี อินบ้านผือ (ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร

ส านักงานเกษตรอ าเภอแก้งคร้อ  (ท้ังน้ีต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเร่ืองดังกล่าวด้วย)

จังหวัดชัยภูมิ    2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการท่ีจะด าเนินการในอนาคต

ของต าแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก

19 3434 นางสาวสุพรรณี สุวรรณประภา    3. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพ่ือขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานท่ี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร น าเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีค าส่ังแต่งต้ัง

ส านักงานเกษตรอ าเภอขุนตาล ให้เล่ือนข้ึนด ารงต าแหน่งใดมาก่อน

จังหวัดเชียงราย    4. ช่ือเร่ืองของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ ากัน

   5. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อ่ืน ท้ังน้ี หากตรวจสอบ

20 3583 นายนพพล ฟูแสง พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองคุณสมบัติของบุคคล เร่ืองสัดส่วนการจัดท า

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ผลงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดท าผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน

กลุ่มอารักขาพืช ผลงาน หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน

ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อ่ืนให้จัดท าผลงานให้ โดยผลงานท่ีน ามาจัดท าน้ันไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาด าเนินการตามมาตรการหนังสือส านักงาน ก.พ.

21 3533 นายธีระพงษ์ ทาหล้า ท่ี นร 0707.3/ว5 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กำรพิจำรณำค ำขอประเมินบุคคลของข้ำรำชกำรรำยน้ัน และด ำเนินกำร

ส านักงานเกษตรอ าเภอฮอด ทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เก่ียวข้องตำมควรแก่กรณี  

จังหวัดเชียงใหม่



5

ต ำแหน่ง

เลขท่ี
ท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด

หมำยเหตุ

22 3646 นางสาวภรณ์สุดา ปัญญานิล คุณสมบัติของผู้ท่ีจะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เพ่ือให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน 

ส านักงานเกษตรอ าเภอดอยเต่า     เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

จังหวัดเชียงใหม่ ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี

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

23 3666 นางสาวธิดารัตน์ ไชยมงคล เอกสารดังกล่าวได้ท่ี http://person.doae.go.th

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ท้ังน้ี ให้ผู้ประสงค์จะเข้ำรับกำรคัดเลือกส่งเอกสำรประกอบกำรคัดเลือกได้

ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่ออน ต้ังแต่วันจันทร์ท่ี 1 - วันพฤหัสบดีท่ี 11 เมษยน 2562

จังหวัดเชียงใหม่ หากพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก

24 3751 ว่าท่ีร้อยตรีโสธร เกิดแก้ว (ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร    1. ผลงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร

ส านักงานเกษตรอ าเภอห้วยยอด  (ท้ังน้ีต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเร่ืองดังกล่าวด้วย)

จังหวัดตรัง    2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการท่ีจะด าเนินการในอนาคต

ของต าแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก

25 4060 นายถวัลย์ ประมวล    3. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพ่ือขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานท่ี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร น าเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีค าส่ังแต่งต้ัง

ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองนครปฐม ให้เล่ือนข้ึนด ารงต าแหน่งใดมาก่อน

จังหวัดนครปฐม    4. ช่ือเร่ืองของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ ากัน

   5. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อ่ืน ท้ังน้ี หากตรวจสอบ

26 4050 นางสาวจิตติกาญจน์ สมพงศ์นวกิจ พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองคุณสมบัติของบุคคล เร่ืองสัดส่วนการจัดท า

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ผลงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดท าผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน

ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองนครปฐม ผลงาน หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน

จังหวัดนครปฐม ผู้อ่ืนให้จัดท าผลงานให้ โดยผลงานท่ีน ามาจัดท าน้ันไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาด าเนินการตามมาตรการหนังสือส านักงาน ก.พ.

27 4464 นางสาวอรสา สิทธิไกรพงษ์ ท่ี นร 0707.3/ว5 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กำรพิจำรณำค ำขอประเมินบุคคลของข้ำรำชกำรรำยน้ัน และด ำเนินกำร

ส านักงานเกษตรอ าเภอบัวใหญ่ ทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เก่ียวข้องตำมควรแก่กรณี  

จังหวัดนครราชสีมา



6

ต ำแหน่ง

เลขท่ี
ท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด

หมำยเหตุ

28 4688 นายศักรินทร์ บุญฤทธ์ิ คุณสมบัติของผู้ท่ีจะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เพ่ือให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน 

ส านักงานเกษตรอ าเภอพรหมคีรี     เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี

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

29 4998 นางสาวดวงเดือน บัวเขียว เอกสารดังกล่าวได้ท่ี http://person.doae.go.th

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ท้ังน้ี ให้ผู้ประสงค์จะเข้ำรับกำรคัดเลือกส่งเอกสำรประกอบกำรคัดเลือกได้

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ต้ังแต่วันจันทร์ท่ี 1 - วันพฤหัสบดีท่ี 11 เมษยน 2562

ส านักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี หากพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก

30 5015 นางสาวรัชนี ตรีเลิศลัญจกร (ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร

ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองนนทบุรี  (ท้ังน้ีต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเร่ืองดังกล่าวด้วย)

จังหวัดนนทบุรี    2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการท่ีจะด าเนินการในอนาคต

ของต าแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก

31 5040 นางสุกัญญา ย่ิงเจริญ    3. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพ่ือขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานท่ี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ น าเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีค าส่ังแต่งต้ัง

ส านักงานเกษตรอ าเภอไทรน้อย ให้เล่ือนข้ึนด ารงต าแหน่งใดมาก่อน

จังหวัดนนทบุรี    4. ช่ือเร่ืองของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ ากัน

   5. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อ่ืน ท้ังน้ี หากตรวจสอบ

32 5288 นายนพดล อุปถัมภ์ พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองคุณสมบัติของบุคคล เร่ืองสัดส่วนการจัดท า

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ผลงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดท าผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน

ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านหลวง ผลงาน หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน

จังหวัดน่าน ผู้อ่ืนให้จัดท าผลงานให้ โดยผลงานท่ีน ามาจัดท าน้ันไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาด าเนินการตามมาตรการหนังสือส านักงาน ก.พ.

33 5320 นางสาวภก วุฒิสวัสด์ิ ท่ี นร 0707.3/ว5 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กำรพิจำรณำค ำขอประเมินบุคคลของข้ำรำชกำรรำยน้ัน และด ำเนินกำร

ส านักงานเกษตรอ าเภอภูเพียง ทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เก่ียวข้องตำมควรแก่กรณี  

จังหวัดน่าน
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ต ำแหน่ง

เลขท่ี
ท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด

หมำยเหตุ

34 5354 นางสาวนิรดา แป้นนางรอง คุณสมบัติของผู้ท่ีจะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพ่ือให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน 

ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองบุรีรัมย์     เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

จังหวัดบุรีรัมย์ ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี

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

35 5559 นายศักดิเดชน์ วงศ์นาม เอกสารดังกล่าวได้ท่ี http://person.doae.go.th

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ท้ังน้ี ให้ผู้ประสงค์จะเข้ำรับกำรคัดเลือกส่งเอกสำรประกอบกำรคัดเลือกได้

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ต้ังแต่วันจันทร์ท่ี 1 - วันพฤหัสบดีท่ี 11 เมษยน 2562

ส านักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี หากพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก

36 5924 นางสาวขวัญชนก ธงทอง (ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร    1. ผลงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร

ส านักงานเกษตรอ าเภอบางปะหัน  (ท้ังน้ีต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเร่ืองดังกล่าวด้วย)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการท่ีจะด าเนินการในอนาคต

ของต าแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก

37 5985 นางสาวกฤตยา ศรีศักดา    3. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพ่ือขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานท่ี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ น าเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีค าส่ังแต่งต้ัง

ส านักงานเกษตรอ าเภอผักไห่ ให้เล่ือนข้ึนด ารงต าแหน่งใดมาก่อน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    4. ช่ือเร่ืองของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ ากัน

   5. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อ่ืน ท้ังน้ี หากตรวจสอบ

38 9431 นางสาวสกาวรัตน์ นาเมืองรักษ์ พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองคุณสมบัติของบุคคล เร่ืองสัดส่วนการจัดท า

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ผลงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดท าผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน

ส านักงานเกษตรอ าเภออุทัย ผลงาน หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้อ่ืนให้จัดท าผลงานให้ โดยผลงานท่ีน ามาจัดท าน้ันไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาด าเนินการตามมาตรการหนังสือส านักงาน ก.พ.

39 6048 นางสาวเสาวภาคย์ ค าเจริญ ท่ี นร 0707.3/ว5 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กำรพิจำรณำค ำขอประเมินบุคคลของข้ำรำชกำรรำยน้ัน และด ำเนินกำร

ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองพะเยา ทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เก่ียวข้องตำมควรแก่กรณี  

จังหวัดพะเยา
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ต ำแหน่ง

เลขท่ี
ท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด

หมำยเหตุ

40 6470 นางสาวภัทรปภา มินรินทร์ คุณสมบัติของผู้ท่ีจะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เพ่ือให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน 

ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองพิษณุโลก     เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

จังหวัดพิษณุโลก ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี

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

41 6537 นางสาวกนกกาญจน์ สว่างเมฆ เอกสารดังกล่าวได้ท่ี http://person.doae.go.th

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ท้ังน้ี ให้ผู้ประสงค์จะเข้ำรับกำรคัดเลือกส่งเอกสำรประกอบกำรคัดเลือกได้

ส านักงานเกษตรอ าเภอวังทอง ต้ังแต่วันจันทร์ท่ี 1 - วันพฤหัสบดีท่ี 11 เมษยน 2562

จังหวัดพิษณุโลก หากพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก

42 6563 นางสาวเบญจรัตน์ อ่ าป้ัน (ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร    1. ผลงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร

ส านักงานเกษตรอ าเภอสากเหล็ก  (ท้ังน้ีต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเร่ืองดังกล่าวด้วย)

จังหวัดพิจิตร    2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการท่ีจะด าเนินการในอนาคต

ของต าแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก

43 6887 นายพลากร สิริราษฎร์    3. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพ่ือขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานท่ี

นักวิชาการส่งเริมการเกษตรปฏิบัติการ น าเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีค าส่ังแต่งต้ัง

ส านักงานเกษตรอ าเภอร้องกวาง ให้เล่ือนข้ึนด ารงต าแหน่งใดมาก่อน

จังหวัดแพร่    4. ช่ือเร่ืองของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ ากัน

   5. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อ่ืน ท้ังน้ี หากตรวจสอบ

44 6917 นางรุ่งฤทัย รังษี พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองคุณสมบัติของบุคคล เร่ืองสัดส่วนการจัดท า

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ผลงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดท าผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน

ส านักงานเกษตรอ าเภอสูงเม่น ผลงาน หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน

จังหวัดแพร่ ผู้อ่ืนให้จัดท าผลงานให้ โดยผลงานท่ีน ามาจัดท าน้ันไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาด าเนินการตามมาตรการหนังสือส านักงาน ก.พ.

45 6969 นางสาวนันทนา มูลมาตย์ ท่ี นร 0707.3/ว5 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กำรพิจำรณำค ำขอประเมินบุคคลของข้ำรำชกำรรำยน้ัน และด ำเนินกำร

ส านักงานเกษตรอ าเภอถลาง ทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เก่ียวข้องตำมควรแก่กรณี  

จังหวัดภูเก็ต
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ต ำแหน่ง

เลขท่ี
ท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด

หมำยเหตุ

46 6994 นางสาวเกษศิรินทร์ กล่ินวิชัย คุณสมบัติของผู้ท่ีจะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เพ่ือให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต     เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

ส านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี

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

47 7265 นางสาวประทุมพร ขอดแก้ว เอกสารดังกล่าวได้ท่ี http://person.doae.go.th

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ท้ังน้ี ให้ผู้ประสงค์จะเข้ำรับกำรคัดเลือกส่งเอกสำรประกอบกำรคัดเลือกได้

ส านักงานเกษตรอ าเภอปาย ต้ังแต่วันจันทร์ท่ี 1 - วันพฤหัสบดีท่ี 11 เมษยน 2562

จังหวัดแม่ฮ่องสอน หากพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก

48 7244 นายธีรภัทร์ เลียวสิริพงศ์ (ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  (ท้ังน้ีต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเร่ืองดังกล่าวด้วย)

ส านักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่งสอน    2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการท่ีจะด าเนินการในอนาคต

ของต าแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก

49 6618 นายธนกฤต ศรีอ าไพ    3. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพ่ือขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานท่ี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร น าเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีค าส่ังแต่งต้ัง

ส านักงานเกษตรอ าเภอสุขส าราญ ให้เล่ือนข้ึนด ารงต าแหน่งใดมาก่อน

จังหวัดระนอง    4. ช่ือเร่ืองของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ ากัน

   5. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อ่ืน ท้ังน้ี หากตรวจสอบ

50 7694 นายจักรพงศ์ จ าเริญสาร พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองคุณสมบัติของบุคคล เร่ืองสัดส่วนการจัดท า

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ผลงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดท าผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน

ส านักงานเกษตรอ าเภอเชียงขวัญ ผลงาน หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน

จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้อ่ืนให้จัดท าผลงานให้ โดยผลงานท่ีน ามาจัดท าน้ันไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาด าเนินการตามมาตรการหนังสือส านักงาน ก.พ.

51 7829 นายวีระยุทธ บรรดาศักด์ิ ท่ี นร 0707.3/ว5 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กำรพิจำรณำค ำขอประเมินบุคคลของข้ำรำชกำรรำยน้ัน และด ำเนินกำร

ส านักงานเกษตรอ าเภอวังจันทร์ ทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เก่ียวข้องตำมควรแก่กรณี  

จังหวัดระยอง
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ต ำแหน่ง

เลขท่ี
ท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด

หมำยเหตุ

52 7936 นางสาวชุติมา อาลัย คุณสมบัติของผู้ท่ีจะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพ่ือให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน 

ส านักงานเกษตรอ าเภอปากท่อ     เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

จังหวัดราชุบรี ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี

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

53 8173 นางสาวสิรีธร ศิริวงศ์ เอกสารดังกล่าวได้ท่ี http://person.doae.go.th

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ท้ังน้ี ให้ผู้ประสงค์จะเข้ำรับกำรคัดเลือกส่งเอกสำรประกอบกำรคัดเลือกได้

กลุ่มอารักขาพืช ต้ังแต่วันจันทร์ท่ี 1 - วันพฤหัสบดีท่ี 11 เมษยน 2562

ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง หากพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก

54 8236 นางสาวจุฑามาศ พรมยวง (ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร    1. ผลงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร

ส านักงานเกษตรอ าเภอเถิน  (ท้ังน้ีต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเร่ืองดังกล่าวด้วย)

จังหวัดล าปาง    2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการท่ีจะด าเนินการในอนาคต

ของต าแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก

55 9072 นางสาวอัจฉรา บุณยะตุลานนท์    3. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพ่ือขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานท่ี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร น าเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีค าส่ังแต่งต้ัง

ส านักงานเกษตรอ าเภอควนเนียง ให้เล่ือนข้ึนด ารงต าแหน่งใดมาก่อน

จังหวัดสงขลา    4. ช่ือเร่ืองของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ ากัน

   5. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อ่ืน ท้ังน้ี หากตรวจสอบ

56 9217 นางสาวจิราภรณ์ จิรานภาพันธ์ุ พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองคุณสมบัติของบุคคล เร่ืองสัดส่วนการจัดท า

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ผลงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดท าผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน

กลุ่มอารักขาพืช ผลงาน หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน

ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ผู้อ่ืนให้จัดท าผลงานให้ โดยผลงานท่ีน ามาจัดท าน้ันไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาด าเนินการตามมาตรการหนังสือส านักงาน ก.พ.

57 9242 นางสาวปริณธร ปิยะรักษ์ ท่ี นร 0707.3/ว5 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กำรพิจำรณำค ำขอประเมินบุคคลของข้ำรำชกำรรำยน้ัน และด ำเนินกำร

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เก่ียวข้องตำมควรแก่กรณี  

ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
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ต ำแหน่ง

เลขท่ี
ท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด

หมำยเหตุ

58 10094 นางสาวนารีรัตน์ แสนเมืองชิน คุณสมบัติของผู้ท่ีจะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เพ่ือให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน 

ส านักงานเกษตรอ าเภอสนม     เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

จังหวัดสุรินทร์ ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี

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

59 10134 นายวัชณพงศ์ ยุพการณ์ เอกสารดังกล่าวได้ท่ี http://person.doae.go.th

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ท้ังน้ี ให้ผู้ประสงค์จะเข้ำรับกำรคัดเลือกส่งเอกสำรประกอบกำรคัดเลือกได้

ส านักงานเกษตรอ าเภอท่าตูม ต้ังแต่วันจันทร์ท่ี 1 - วันพฤหัสบดีท่ี 11 เมษยน 2562

จังหวัดสุรินทร์ หากพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก

60 10448 นางสาวบุญญารัตน์ เครือวัลย์ (ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร    1. ผลงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  (ท้ังน้ีต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเร่ืองดังกล่าวด้วย)

ส านักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง    2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการท่ีจะด าเนินการในอนาคต

ของต าแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก

61 10494 นางสาวจารุภรณ์ ส าเนียงแจ่ม    3. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพ่ือขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานท่ี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร น าเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีค าส่ังแต่งต้ัง

ส านักงานเกษตรอ าเภอแสวงหา ให้เล่ือนข้ึนด ารงต าแหน่งใดมาก่อน

จังหวัดอ่างทอง    4. ช่ือเร่ืองของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ ากัน

   5. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อ่ืน ท้ังน้ี หากตรวจสอบ

62 10858 นายทวีปกรณ บุญวรนุช พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองคุณสมบัติของบุคคล เร่ืองสัดส่วนการจัดท า
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ผลงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดท าผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองอุทัยธานี ผลงาน หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน
จังหวัดอุทัยธานี ผู้อ่ืนให้จัดท าผลงานให้ โดยผลงานท่ีน ามาจัดท าน้ันไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาด าเนินการตามมาตรการหนังสือส านักงาน ก.พ.

63 10867 นายวิโรจน์ เล่าเกษตรวิทย์ ท่ี นร 0707.3/ว5 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กำรพิจำรณำค ำขอประเมินบุคคลของข้ำรำชกำรรำยน้ัน และด ำเนินกำร
ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านไร่ ทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เก่ียวข้องตำมควรแก่กรณี  
จังหวัดอุทัยธานี
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ต ำแหน่ง

เลขท่ี
ท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด

หมำยเหตุ

พ้ืนท่ีชำยแดนใต้ คุณสมบัติของผู้ท่ีจะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก

1 5060 นายเอนก ศรีชาติ เพ่ือให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร     เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี

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

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

2 5063 นายวรเทพ เจริญทรัพย์ ท้ังน้ี ให้ผู้ประสงค์จะเข้ำรับกำรคัดเลือกส่งเอกสำรประกอบกำรคัดเลือกได้

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ต้ังแต่วันจันทร์ท่ี 1 - วันพฤหัสบดีท่ี 11 เมษยน 2562

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร หากพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส

(ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก)

3 5097 นางสาววารุณี แซ่ลก    1. ผลงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  (ท้ังน้ีต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเร่ืองดังกล่าวด้วย)

กลุ่มอารักขาพืช    2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการท่ีจะด าเนินการในอนาคต

ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส ของต าแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก

   3. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพ่ือขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานท่ี

4 5112 นายพิชิต หมอสุข น าเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีค าส่ังแต่งต้ัง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้เล่ือนข้ึนด ารงต าแหน่งใดมาก่อน

ส านักงานเกษตรอ าเภอสุไหงโก-ลก    4. ช่ือเร่ืองของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ ากัน

จังหวัดนราธิวาส    5. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อ่ืน ท้ังน้ี หากตรวจสอบ

พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองคุณสมบัติของบุคคล เร่ืองสัดส่วนการจัดท า

5 5113 นางสาวรอซีลา อาแว ผลงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดท าผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ผลงาน หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน

ส านักงานเกษตรอ าเภอสุไหงโก-ลก ผู้อ่ืนให้จัดท าผลงานให้ โดยผลงานท่ีน ามาจัดท าน้ันไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริง

จังหวัดนราธิวาส ของตนกรมฯ จะพิจารณาด าเนินการตามมาตรการหนังสือส านักงาน ก.พ.

ท่ี นร 0707.3/ว5 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

6 5170 นางสาวนริศา เยะหมัน กำรพิจำรณำค ำขอประเมินบุคคลของข้ำรำชกำรรำยน้ัน และด ำเนินกำร

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เก่ียวข้องตำมควรแก่กรณี  

ส านักงานเกษตรอ าเภอเจาะไอร้อง

จังหวัดนราธิวาส
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ต ำแหน่ง

เลขท่ี
ท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด

หมำยเหตุ

7 5817 นายโซฮัน ดอเลาะ คุณสมบัติของผู้ท่ีจะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เพ่ือให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน 

ส านักงานเกษตรอ าเภอมายอ     เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

จังหวัดปัตตานี ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี

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

8 5868 นายสาเหะซูฮารี สาเหะอามิ เอกสารดังกล่าวได้ท่ี http://person.doae.go.th

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ท้ังน้ี ให้ผู้ประสงค์จะเข้ำรับกำรคัดเลือกส่งเอกสำรประกอบกำรคัดเลือกได้

ส านักงานเกษตรอ าเภอกะพ้อ ต้ังแต่วันจันทร์ท่ี 1 - วันพฤหัสบดีท่ี 11 เมษยน 2562

จังหวัดปัตตานี หากพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก

9 7301 นางสาวศศิภา แก้วศรีสุข (ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร    1. ผลงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  (ท้ังน้ีต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเร่ืองดังกล่าวด้วย)

ส านักงานเกษตรจังหวัดยะลา    2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการท่ีจะด าเนินการในอนาคต

ของต าแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก

10 9084 นายเอกราช วิบูลย์พันธ์ุ    3. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพ่ือขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานท่ี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร น าเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีค าส่ังแต่งต้ัง

กลุ่มอารักขาพืช ให้เล่ือนข้ึนด ารงต าแหน่งใดมาก่อน

ส านักงานเกษตรจังหวัดยะลา    4. ช่ือเร่ืองของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ ากัน

   5. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อ่ืน ท้ังน้ี หากตรวจสอบ

11 9030 นางสาวณิชาภัทร สมบูรณ์ พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองคุณสมบัติของบุคคล เร่ืองสัดส่วนการจัดท า

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดท าผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน

ส านักงานเกษตรอ าเภอสะบ้าย้อย ผลงาน หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน

จังหวัดสงขลา ผู้อ่ืนให้จัดท าผลงานให้ โดยผลงานท่ีน ามาจัดท าน้ันไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาด าเนินการตามมาตรการหนังสือส านักงาน ก.พ.

12 9119 นายคมจักร ทองจิบ ท่ี นร 0707.3/ว5 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กำรพิจำรณำค ำขอประเมินบุคคลของข้ำรำชกำรรำยน้ัน และด ำเนินกำร

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เก่ียวข้องตำมควรแก่กรณี  

ส านักงานเกษตรจังหวัดสตูล
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ต ำแหน่ง

เลขท่ี
ท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัด

หมำยเหตุ

13 9160 นายสมคิด บุญเทพ คุณสมบัติของผู้ท่ีจะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เพ่ือให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน 

ส านักงานเกษตรอ าเภอควนกาหลง     เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

จังหวัดสตูล ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี

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

14 9172 นางสาววาสนา โปจีน เอกสารดังกล่าวได้ท่ี http://person.doae.go.th

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ท้ังน้ี ให้ผู้ประสงค์จะเข้ำรับกำรคัดเลือกส่งเอกสำรประกอบกำรคัดเลือกได้

ส านักงานเกษตรอ าเภอท่าแพ ต้ังแต่วันจันทร์ท่ี 1 - วันพฤหัสบดีท่ี 11 เมษยน 2562

จังหวัดสตูล หากพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก

(ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก)

   1. ผลงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร

 (ท้ังน้ีต้องระบุ วัน/เดือน/ปี ของผลงานเร่ืองดังกล่าวด้วย)

   2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการท่ีจะด าเนินการในอนาคต

ของต าแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก

   3. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพ่ือขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงานท่ี

น าเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีค าส่ังแต่งต้ัง

ให้เล่ือนข้ึนด ารงต าแหน่งใดมาก่อน

   4. ช่ือเร่ืองของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ ากัน

   5. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อ่ืน ท้ังน้ี หากตรวจสอบ

พบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองคุณสมบัติของบุคคล เร่ืองสัดส่วนการจัดท า

ผลงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดท าผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียน

ผลงาน หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวาน

ผู้อ่ืนให้จัดท าผลงานให้ โดยผลงานท่ีน ามาจัดท าน้ันไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริง

ของตนกรมฯ จะพิจารณาด าเนินการตามมาตรการหนังสือส านักงาน ก.พ.

ท่ี นร 0707.3/ว5 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิก

กำรพิจำรณำค ำขอประเมินบุคคลของข้ำรำชกำรรำยน้ัน และด ำเนินกำร

ทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เก่ียวข้องตำมควรแก่กรณี  


