
 

 

“โปรดอานและจัดทําเอกสารประกอบการคัดเลือกตามคําแนะนําน้ีเทาน้ัน” 

ทานสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมเอกสารประกอบการคัดเลือกพรอมคําแนะนํา 

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

หัวขอ “การคัดเลอืกบุคคลเขารับการประเมนิผลงาน” 

 

  * เพื่อประโยชนในการติดตอสือ่สาร กรณีมีการใหแกไขเอกสารประกอบการคัดเลอืก 
หรือสอบถามขอสงสัยในการจัดทํา หรือติดตามผลการประเมิน และคําสั่งเลื่อนระดับ  

จึงขอใหผูมีรายช่ือเขาเปนสมาชิกไลน กลุมชํานาญการ 1/64 ไดโดยสแกนคิวอารโคดน้ี 
 

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

พ้ืนท่ีท่ัวไป
1 112 นางสาวสุณัฐธิดา วีรวัฒนเมธินทร์ คุณสมบัติของผู้ท่ีจะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เพ่ือให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน 
กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง     เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
กองคลัง คัดเลือกท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด โดยสามารถดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมได้ท่ีหนังสือกรมฯท่ี กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 
2 138 นางจินรดาวรรณ ศรีสมบัติ หรือ download เอกสารดังกล่าวได้ท่ี http://person.doae.go.th

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ท้ังน้ี ให้ผู้ประสงค์จะเข้ำรับกำรคัดเลือกส่งเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก
กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 1 ได้ต้ังแต่วันพุธ ท่ี 28 เมษำยน ถึงวันศุกร์ ท่ี 14 พฤษภำคม 2564 
กองการเจ้าหน้าท่ี หากพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก

3 162 นางสาวนิภาวรรณ อัคพิน (ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก )
นิติกรปฏิบัติการ    1. ผลงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
กลุ่มวินัยและนิติการ (กลุ่มวินัย)  (ท้ังน้ีต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเร่ืองดังกล่าวด้วย)
กองการเจ้าหน้าท่ี    2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการท่ีจะด าเนินการในอนาคต

ของต าแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
4 886 นางสาวกฤตกนก รัตนไกรศรี    3. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพ่ือขอประเมินมาก่อน หมายถึง 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ผลงานท่ีน าเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีค าส่ัง
กลุ่มฝึกอบรม แต่งต้ังให้เล่ือนข้ึนด ารงต าแหน่งใดมาก่อน
ส านักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี    4. ช่ือเร่ืองของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ ากัน

   5. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อ่ืน ท้ังน้ี 
5 997 นางสาวลลิดา ศิริเสาร์ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองคุณสมบัติของบุคคล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เร่ืองสัดส่วนการจัดท าผลงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดท าผลงาน
กลุ่มพัฒนาแม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตร เป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็น
กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อ่ืนให้จัดท าผลงานให้ โดยผลงานท่ี
(กองพัฒนาเกษตรกร) น ามาจัดท าน้ันไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริงของตนกรมฯ จะพิจารณาด าเนินการ

ตามมาตรการหนังสือส านักงาน ก.พ.ท่ี นร 0707.3/ว5
6 1016 นางสาวอรสา แซ่เฮ้ง ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิกกำรพิจำรณำค ำขอ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ประเมินบุคคลของข้ำรำชกำรรำยน้ัน และด ำเนินกำรทำงวินัยแก่
กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยเทคโนโลยีรังสี ข้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เก่ียวข้องตำมควรแก่กรณี 
ส านักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร  
(กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย)

7 1041 นางสาวกันยากร อุทัย
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช
ส านักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
(กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย)

ท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัดเลขท่ี

บัญชีรำยช่ือผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกเพ่ือเข้ำรับกำรประเมินผลงำนเล่ือนข้ึนแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งระดับช ำนำญกำร
รอบท่ี 1 ปีงบประมำณ 2564 (1 ตุลำคม 2563 - 31 มีนำคม 2564) จ ำนวน 203 รำย พ้ืนท่ีท่ัวไป จ ำนวน 202 รำย พ้ืนท่ีชำยแดนใต้ จ ำนวน 1 รำย

หมำยเหตุ
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ต ำแหน่ง
ท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัดเลขท่ี หมำยเหตุ

8 1071 นายบดีศร พุ่มรุ่งเรือง คุณสมบัติของผู้ท่ีจะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เพ่ือให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน 
กลุ่มส่งเสริมพันธ์ุพืชเพาะเล้ียง     เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ส านักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร คัดเลือกท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด โดยสามารถดูรายละเอียด
(กลุ่มผลิตและขยายพันธ์ุพืช กองขยายพันธ์ุพืช) เพ่ิมเติมได้ท่ีหนังสือกรมฯท่ี กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 

หรือ download เอกสารดังกล่าวได้ท่ี http://person.doae.go.th
9 1180 นางสาวสุจิตรา ปัญญาพิสิทธ์ิ ท้ังน้ี ให้ผู้ประสงค์จะเข้ำรับกำรคัดเลือกส่งเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ได้ต้ังแต่วันพุธ ท่ี 28 เมษำยน ถึงวันศุกร์ ท่ี 14 พฤษภำคม 2564 
กลุ่มส่งเสริมไม้ดอกและไม้ประดับ หากพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก
ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

(ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก )
10 11254 นายสราวุธ วงศ์ทรัพย์สิน    1. ผลงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร

นักวิชาการแผนท่ีภาพถ่ายปฏิบัติการ  (ท้ังน้ีต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเร่ืองดังกล่าวด้วย)
กลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล    2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการท่ีจะด าเนินการในอนาคต
(กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ) ของต าแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร    3. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพ่ือขอประเมินมาก่อน หมายถึง 

ผลงานท่ีน าเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีค าส่ัง
11 1290 นางสาวเยาวมาลย์ ภาคภูมิ แต่งต้ังให้เล่ือนข้ึนด ารงต าแหน่งใดมาก่อน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    4. ช่ือเร่ืองของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ ากัน
กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร    5. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อ่ืน ท้ังน้ี 
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร) หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองคุณสมบัติของบุคคล
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 2 เร่ืองสัดส่วนการจัดท าผลงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดท าผลงาน
จังหวัดราชบุรี เป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็น

ผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อ่ืนให้จัดท าผลงานให้ โดยผลงานท่ี
12 11266 ว่าท่ีร้อยตรีชัยกิจ บุญสรรค์สร้าง น ามาจัดท าน้ันไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริงของตนกรมฯ จะพิจารณาด าเนินการ

นักวิชาการแผนท่ีภาพถ่ายปฏิบัติการ ตามมาตรการหนังสือส านักงาน ก.พ.ท่ี นร 0707.3/ว5
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิกกำรพิจำรณำค ำขอ
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 2 ประเมินบุคคลของข้ำรำชกำรรำยน้ัน และด ำเนินกำรทำงวินัยแก่
จังหวัดราชบุรี ข้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เก่ียวข้องตำมควรแก่กรณี 

 
13 11270 นายพุทธินันท์ บูรณะ

นักวิชาการแผนท่ีภาพถ่ายปฏิบัติการ
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 
จังหวัดระยอง
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ท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัดเลขท่ี หมำยเหตุ

14 1417 นายศุภสิทธ์ิ ศรีกันหา คุณสมบัติของผู้ท่ีจะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เพ่ือให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน 
กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร      เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต) คัดเลือกท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด โดยสามารถดูรายละเอียด
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 4 เพ่ิมเติมได้ท่ีหนังสือกรมฯท่ี กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 
จังหวัดขอนแก่น หรือ download เอกสารดังกล่าวได้ท่ี http://person.doae.go.th

ท้ังน้ี ให้ผู้ประสงค์จะเข้ำรับกำรคัดเลือกส่งเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก
15 2221 นายวิสุทธ์ิ ธีระวิภานนท์กุล ได้ต้ังแต่วันพุธ ท่ี 28 เมษำยน ถึงวันศุกร์ ท่ี 14 พฤษภำคม 2564 

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ หากพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก
กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต) (ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก )
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 4    1. ผลงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
จังหวัดขอนแก่น  (ท้ังน้ีต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเร่ืองดังกล่าวด้วย)

   2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการท่ีจะด าเนินการในอนาคต
16 11278 นางสาวสายใจ บึงไกล ของต าแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก

นักวิชาการแผนท่ีภาพถ่ายปฏิบัติการ    3. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพ่ือขอประเมินมาก่อน หมายถึง 
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ผลงานท่ีน าเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีค าส่ัง
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 4 แต่งต้ังให้เล่ือนข้ึนด ารงต าแหน่งใดมาก่อน
จังหวัดขอนแก่น    4. ช่ือเร่ืองของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ ากัน

   5. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อ่ืน ท้ังน้ี 
17 1676 นางสาวกาญจนา โสหุรัตน์ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองคุณสมบัติของบุคคล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เร่ืองสัดส่วนการจัดท าผลงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดท าผลงาน
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร เป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็น
จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อ่ืนให้จัดท าผลงานให้ โดยผลงานท่ี
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 5 น ามาจัดท าน้ันไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริงของตนกรมฯ จะพิจารณาด าเนินการ
จังหวัดสงขลา ตามมาตรการหนังสือส านักงาน ก.พ.ท่ี นร 0707.3/ว5
(ศูนย์ขยายพันธ์ุพืชท่ี 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิกกำรพิจำรณำค ำขอ
กองขยายพันธ์ุพืช) ประเมินบุคคลของข้ำรำชกำรรำยน้ัน และด ำเนินกำรทำงวินัยแก่

ข้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เก่ียวข้องตำมควรแก่กรณี 
18 2507 นายวสุภัค เอ่ียมใส  

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดตาก 
(เกษตรท่ีสูง)
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 
จังหวัดเชียงใหม่
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ท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัดเลขท่ี หมำยเหตุ

19 11293 นางสาวภัทรพร มาลาพล คุณสมบัติของผู้ท่ีจะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
นักวิชาการแผนท่ีภาพถ่ายปฏิบัติการ เพ่ือให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน 
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ     เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 คัดเลือกท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด โดยสามารถดูรายละเอียด
จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ิมเติมได้ท่ีหนังสือกรมฯท่ี กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 

หรือ download เอกสารดังกล่าวได้ท่ี http://person.doae.go.th
20 1601 นายศราวุธ พานทอง ท้ังน้ี ให้ผู้ประสงค์จะเข้ำรับกำรคัดเลือกส่งเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ได้ต้ังแต่วันพุธ ท่ี 28 เมษำยน ถึงวันศุกร์ ท่ี 14 พฤษภำคม 2564 
กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร หากพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต)
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 (ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก )
จังหวัดเชียงใหม่    1. ผลงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร

 (ท้ังน้ีต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเร่ืองดังกล่าวด้วย)
21 1646 นางสาวอ าภา คุรุพงศ์    2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการท่ีจะด าเนินการในอนาคต

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ของต าแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร    3. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพ่ือขอประเมินมาก่อน หมายถึง 
จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรท่ีสูง) ผลงานท่ีน าเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีค าส่ัง
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 แต่งต้ังให้เล่ือนข้ึนด ารงต าแหน่งใดมาก่อน
จังหวัดเชียงใหม่    4. ช่ือเร่ืองของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ ากัน

   5. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อ่ืน ท้ังน้ี 
22 1649 นางสาวชุลีรัตน์ เกียรติมณีรัตน์ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองคุณสมบัติของบุคคล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เร่ืองสัดส่วนการจัดท าผลงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดท าผลงาน
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร เป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็น
จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรท่ีสูง) ผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อ่ืนให้จัดท าผลงานให้ โดยผลงานท่ี
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 น ามาจัดท าน้ันไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริงของตนกรมฯ จะพิจารณาด าเนินการ
จังหวัดเชียงใหม่ ตามมาตรการหนังสือส านักงาน ก.พ.ท่ี นร 0707.3/ว5

ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิกกำรพิจำรณำค ำขอ
23 1653 นายณัฐกุล บุญวงศ์ ประเมินบุคคลของข้ำรำชกำรรำยน้ัน และด ำเนินกำรทำงวินัยแก่

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ข้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เก่ียวข้องตำมควรแก่กรณี 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย 
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6  
จังหวัดเชียงใหม่

24 2250 นายรุ่งโรจน์ ดีล้ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
ส านักงานเกษตรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร
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ท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัดเลขท่ี หมำยเหตุ

25 2252 นางสาวณัฏฐ์นันทน์ ผ่องมณี คุณสมบัติของผู้ท่ีจะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพ่ือให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต     เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ส านักงานเกษตรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร คัดเลือกท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด โดยสามารถดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมได้ท่ีหนังสือกรมฯท่ี กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 
26 1723 นางสาวธาราวรรณ ป่านเทพ หรือ download เอกสารดังกล่าวได้ท่ี http://person.doae.go.th

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ท้ังน้ี ให้ผู้ประสงค์จะเข้ำรับกำรคัดเลือกส่งเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ได้ต้ังแต่วันพุธ ท่ี 28 เมษำยน ถึงวันศุกร์ ท่ี 14 พฤษภำคม 2564 
ส านักงานเกษตรจังหวัดกระบ่ี หากพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก

27 1755 นางสาวชิดชนก พูนสวัสด์ิ (ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก )
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
ส านักงานเกษตรอ าเภอคลองท่อม  (ท้ังน้ีต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเร่ืองดังกล่าวด้วย)
จังหวัดกระบ่ี    2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการท่ีจะด าเนินการในอนาคต

ของต าแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
28 1774 นางสาวจิราภรณ์ เจียวก๊ก    3. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพ่ือขอประเมินมาก่อน หมายถึง 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานท่ีน าเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีค าส่ัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอเขาพนม แต่งต้ังให้เล่ือนข้ึนด ารงต าแหน่งใดมาก่อน
จังหวัดกระบ่ี    4. ช่ือเร่ืองของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ ากัน

   5. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อ่ืน ท้ังน้ี 
29 1915 นางสาวระวิวรรณ เอ่ียมทอง หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองคุณสมบัติของบุคคล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เร่ืองสัดส่วนการจัดท าผลงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดท าผลงาน
ส านักงานเกษตรอ าเภอเลาขวัญ เป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็น
จังหวัดกาญจนบุรี ผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อ่ืนให้จัดท าผลงานให้ โดยผลงานท่ี

น ามาจัดท าน้ันไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริงของตนกรมฯ จะพิจารณาด าเนินการ
30 1972 นางสาววิไลพร บุญสุรี ตามมาตรการหนังสือส านักงาน ก.พ.ท่ี นร 0707.3/ว5

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิกกำรพิจำรณำค ำขอ
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ ประเมินบุคคลของข้ำรำชกำรรำยน้ัน และด ำเนินกำรทำงวินัยแก่
จังหวัดกาฬสินธ์ุ ข้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เก่ียวข้องตำมควรแก่กรณี 

 
31 2206 นายสุพัชรกิตต์ิ สังข์ยก

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอขาณุวรลักษบุรี
จังหวัดก าแพงเพชร

32 2218 นางสาวทัศนี แซ่เหง่า
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอลานกระบือ
จังหวัดก าแพงเพชร
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ต ำแหน่ง
ท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัดเลขท่ี หมำยเหตุ

33 2299 นางสาวลัดดา กองหาโคตร คุณสมบัติของผู้ท่ีจะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพ่ือให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร     เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ส านักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น คัดเลือกท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด โดยสามารถดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมได้ท่ีหนังสือกรมฯท่ี กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 
34 2315 นายพิสิทธ์ิ ประทุมชาติ หรือ download เอกสารดังกล่าวได้ท่ี http://person.doae.go.th

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ท้ังน้ี ให้ผู้ประสงค์จะเข้ำรับกำรคัดเลือกส่งเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองขอนแก่น ได้ต้ังแต่วันพุธ ท่ี 28 เมษำยน ถึงวันศุกร์ ท่ี 14 พฤษภำคม 2564 
จังหวัดขอนแก่น หากพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก

35 2422 นางสาวปิยะพร นิตย์สุวรรณ (ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก )
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
ส านักงานเกษตรอ าเภออุบลรัตน์  (ท้ังน้ีต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเร่ืองดังกล่าวด้วย)
จังหวัดขอนแก่น    2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการท่ีจะด าเนินการในอนาคต

ของต าแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
36 2471 นางสาวจิราภรณ์ หล้าดวงดี    3. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพ่ือขอประเมินมาก่อน หมายถึง 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานท่ีน าเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีค าส่ัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอพล แต่งต้ังให้เล่ือนข้ึนด ารงต าแหน่งใดมาก่อน
จังหวัดขอนแก่น    4. ช่ือเร่ืองของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ ากัน

   5. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อ่ืน ท้ังน้ี 
37 2489 นางพิมพ์ใจ วงศ์อนุ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองคุณสมบัติของบุคคล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เร่ืองสัดส่วนการจัดท าผลงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดท าผลงาน
ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านไผ่ เป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็น
จังหวัดขอนแก่น ผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อ่ืนให้จัดท าผลงานให้ โดยผลงานท่ี

น ามาจัดท าน้ันไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริงของตนกรมฯ จะพิจารณาด าเนินการ
38 2497 นางสาวกนิษฐา ชาลีเปล่ียม ตามมาตรการหนังสือส านักงาน ก.พ.ท่ี นร 0707.3/ว5

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิกกำรพิจำรณำค ำขอ
ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านไผ่ ประเมินบุคคลของข้ำรำชกำรรำยน้ัน และด ำเนินกำรทำงวินัยแก่
จังหวัดขอนแก่น ข้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เก่ียวข้องตำมควรแก่กรณี 

 
39 2520 นายลิขสิทธ์ิ กฤษณะกาฬ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอแวงน้อย
จังหวัดขอนแก่น

40 2571 นายพีรดนย์ ฉัตรอุดมทรัพย์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
กลุ่มอารักขาพืช
ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
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ท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัดเลขท่ี หมำยเหตุ

41 2573 นางสาวสุมลรัตน์ อามะจันทร์ตรี คุณสมบัติของผู้ท่ีจะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพ่ือให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน 
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองจันทบุรี     เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
จังหวัดจันทบุรี คัดเลือกท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด โดยสามารถดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมได้ท่ีหนังสือกรมฯท่ี กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 
42 2626 นางสาวศิริรัตน์ จังอินทร์ หรือ download เอกสารดังกล่าวได้ท่ี http://person.doae.go.th

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ท้ังน้ี ให้ผู้ประสงค์จะเข้ำรับกำรคัดเลือกส่งเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก
ส านักงานเกษตรอ าเภอสอยดาว ได้ต้ังแต่วันพุธ ท่ี 28 เมษำยน ถึงวันศุกร์ ท่ี 14 พฤษภำคม 2564 
จังหวัดจันทบุรี หากพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก

43 2618 นางเกศรินทร์ ต่ายแต้มทอง (ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก )
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
ส านักงานเกษตรอ าเภอท่าใหม่  (ท้ังน้ีต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเร่ืองดังกล่าวด้วย)
จังหวัดจันทบุรี    2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการท่ีจะด าเนินการในอนาคต

ของต าแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
44 2647 นางสาวฐิติมา วัฒนศาสตร์    3. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพ่ือขอประเมินมาก่อน หมายถึง 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานท่ีน าเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีค าส่ัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอเขาคิชฌกูฏ แต่งต้ังให้เล่ือนข้ึนด ารงต าแหน่งใดมาก่อน
จังหวัดจันทบุรี    4. ช่ือเร่ืองของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ ากัน

   5. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อ่ืน ท้ังน้ี 
45 2687 นายสายันต์ ฉ่ าสมบูรณ์ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองคุณสมบัติของบุคคล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เร่ืองสัดส่วนการจัดท าผลงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดท าผลงาน
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา เป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็น
จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อ่ืนให้จัดท าผลงานให้ โดยผลงานท่ี

น ามาจัดท าน้ันไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริงของตนกรมฯ จะพิจารณาด าเนินการ
46 2741 นางกัญจน์นภัส เพ่ิมทรัพย์ ตามมาตรการหนังสือส านักงาน ก.พ.ท่ี นร 0707.3/ว5

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิกกำรพิจำรณำค ำขอ
ส านักงานเกษตรอ าเภอพนมสารคาม ประเมินบุคคลของข้ำรำชกำรรำยน้ัน และด ำเนินกำรทำงวินัยแก่
จังหวัดฉะเชิงเทรา ข้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เก่ียวข้องตำมควรแก่กรณี 

 
47 2747 นางสาวสุธาทิพย์ ค าเกิด

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอสนามชัยเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรา

48 2762 นางสาวไพลิน กิตติคุณ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอราชสาส์น
จังหวัดฉะเชิงเทรา



หน้าท่ี 8 /28

ต ำแหน่ง
ท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัดเลขท่ี หมำยเหตุ

49 2769 ว่าท่ีร้อยตรีรักพงษ์ วงศ์รอด คุณสมบัติของผู้ท่ีจะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพ่ือให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน 
ส านักงานเกษตรอ าเภอท่าตะเกียบ     เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
จังหวัดฉะเชิงเทรา คัดเลือกท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด โดยสามารถดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมได้ท่ีหนังสือกรมฯท่ี กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 
50 2784 นางสาวสุกัญญา บุญสวัสด์ิ หรือ download เอกสารดังกล่าวได้ท่ี http://person.doae.go.th

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ท้ังน้ี ให้ผู้ประสงค์จะเข้ำรับกำรคัดเลือกส่งเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ได้ต้ังแต่วันพุธ ท่ี 28 เมษำยน ถึงวันศุกร์ ท่ี 14 พฤษภำคม 2564 
ส านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี หากพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก

51 2799 นายน าโชค บุญมี (ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก )
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองชลบุรี  (ท้ังน้ีต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเร่ืองดังกล่าวด้วย)
จังหวัดชลบุรี    2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการท่ีจะด าเนินการในอนาคต

ของต าแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
52 2888 นางวิมลนภา โสภาศรีพันธ์    3. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพ่ือขอประเมินมาก่อน หมายถึง 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานท่ีน าเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีค าส่ัง
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต แต่งต้ังให้เล่ือนข้ึนด ารงต าแหน่งใดมาก่อน
ส านักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท    4. ช่ือเร่ืองของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ ากัน

   5. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อ่ืน ท้ังน้ี 
53 2908 นางสาวปฐมาภรณ์ ยอดฉิมมา หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองคุณสมบัติของบุคคล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เร่ืองสัดส่วนการจัดท าผลงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดท าผลงาน
กลุ่มอารักขาพืช เป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็น
ส านักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท ผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อ่ืนให้จัดท าผลงานให้ โดยผลงานท่ี

น ามาจัดท าน้ันไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริงของตนกรมฯ จะพิจารณาด าเนินการ
54 2926 นางสาวอังคณา คล้ายสุบรรณ ตามมาตรการหนังสือส านักงาน ก.พ.ท่ี นร 0707.3/ว5

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิกกำรพิจำรณำค ำขอ
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ประเมินบุคคลของข้ำรำชกำรรำยน้ัน และด ำเนินกำรทำงวินัยแก่
ส านักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท ข้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เก่ียวข้องตำมควรแก่กรณี 

 
55 2950 นางสาวสุทธินี นาคสูตร

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองมะโมง
จังหวัดชัยนาท

56 2965 นางสาวศศิวิมล มากมูล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ส านักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ
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57 2966 นายอนุพงษ์ ค าสุภาพ คุณสมบัติของผู้ท่ีจะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพ่ือให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร     เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ส านักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ คัดเลือกท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด โดยสามารถดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมได้ท่ีหนังสือกรมฯท่ี กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 
58 2986 นายสุวสันต์ ดวงจันทร์โชติ หรือ download เอกสารดังกล่าวได้ท่ี http://person.doae.go.th

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ท้ังน้ี ให้ผู้ประสงค์จะเข้ำรับกำรคัดเลือกส่งเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองชัยภูมิ ได้ต้ังแต่วันพุธ ท่ี 28 เมษำยน ถึงวันศุกร์ ท่ี 14 พฤษภำคม 2564 
จังหวัดชัยภูมิ หากพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก

59 3039 นายวีระพงษ์ โคตรพรม (ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก )
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
ส านักงานเกษตรอ าเภอแก้งคร้อ  (ท้ังน้ีต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเร่ืองดังกล่าวด้วย)
จังหวัดชัยภูมิ    2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการท่ีจะด าเนินการในอนาคต

ของต าแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
60 3065 นางสาวสมปอง เชิญกลาง    3. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพ่ือขอประเมินมาก่อน หมายถึง 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานท่ีน าเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีค าส่ัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอเทพสถิต แต่งต้ังให้เล่ือนข้ึนด ารงต าแหน่งใดมาก่อน
จังหวัดชัยภูมิ    4. ช่ือเร่ืองของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ ากัน

   5. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อ่ืน ท้ังน้ี 
61 3089 นางสาวประทุมพร ค าภาสุข หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองคุณสมบัติของบุคคล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เร่ืองสัดส่วนการจัดท าผลงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดท าผลงาน
ส านักงานเกษตรอ าเภอภูเขียว เป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็น
จังหวัดชัยภูมิ ผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อ่ืนให้จัดท าผลงานให้ โดยผลงานท่ี

น ามาจัดท าน้ันไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริงของตนกรมฯ จะพิจารณาด าเนินการ
62 3185 นางสาวชฎารัตน์ พรหมศิลา ตามมาตรการหนังสือส านักงาน ก.พ.ท่ี นร 0707.3/ว5

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิกกำรพิจำรณำค ำขอ
กลุ่มอารักขาพืช ประเมินบุคคลของข้ำรำชกำรรำยน้ัน และด ำเนินกำรทำงวินัยแก่
ส านักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ข้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เก่ียวข้องตำมควรแก่กรณี 

 
63 3193 นายเศรษฐพงศ์ นุ้ยเมือง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอหลังสวน
จังหวัดชุมพร

64 3195 นางสาวสุพัฒนา บุญแก้ว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอหลังสวน
จังหวัดชุมพร
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65 3211 นายณรงค์ รัตนพันธ์ คุณสมบัติของผู้ท่ีจะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพ่ือให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน 
ส านักงานเกษตรอ าเภอพะโต๊ะ     เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
จังหวัดชุมพร คัดเลือกท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด โดยสามารถดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมได้ท่ีหนังสือกรมฯท่ี กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 
66 3218 นางสาวสุวรรณ์ โกเมน หรือ download เอกสารดังกล่าวได้ท่ี http://person.doae.go.th

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ท้ังน้ี ให้ผู้ประสงค์จะเข้ำรับกำรคัดเลือกส่งเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก
ส านักงานเกษตรอ าเภอสวี ได้ต้ังแต่วันพุธ ท่ี 28 เมษำยน ถึงวันศุกร์ ท่ี 14 พฤษภำคม 2564 
จังหวัดชุมพร หากพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก

67 3304 นายขิณเพชร ไชยมงคล (ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก )
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
ส านักงานเกษตรอ าเภอเชียงของ  (ท้ังน้ีต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเร่ืองดังกล่าวด้วย)
จังหวัดเชียงราย    2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการท่ีจะด าเนินการในอนาคต

ของต าแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
68 3335 นายประเสริฐ ลีโชติวโรดม    3. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพ่ือขอประเมินมาก่อน หมายถึง 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานท่ีน าเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีค าส่ัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่สาย แต่งต้ังให้เล่ือนข้ึนด ารงต าแหน่งใดมาก่อน
จังหวัดเชียงราย    4. ช่ือเร่ืองของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ ากัน

   5. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อ่ืน ท้ังน้ี 
69 3286 นายยุทธนา วงค์สีดา หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองคุณสมบัติของบุคคล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เร่ืองสัดส่วนการจัดท าผลงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดท าผลงาน
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองเชียงราย เป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็น
จังหวัดเชียงราย ผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อ่ืนให้จัดท าผลงานให้ โดยผลงานท่ี

น ามาจัดท าน้ันไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริงของตนกรมฯ จะพิจารณาด าเนินการ
70 3358 นางชาลินีย์ สิงหเสนี ตามมาตรการหนังสือส านักงาน ก.พ.ท่ี นร 0707.3/ว5

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิกกำรพิจำรณำค ำขอ
ส านักงานเกษตรอ าเภอพาน ประเมินบุคคลของข้ำรำชกำรรำยน้ัน และด ำเนินกำรทำงวินัยแก่
จังหวัดเชียงราย ข้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เก่ียวข้องตำมควรแก่กรณี 

 
71 3362 นางสาววีร์สุดา ศรีจันทร์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอพาน
จังหวัดเชียงราย

72 3368 นางสาวเมวิกา นางแล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอพาน
จังหวัดเชียงราย



หน้าท่ี 11 /28

ต ำแหน่ง
ท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัดเลขท่ี หมำยเหตุ

73 7689 นายอนุวัฒน์ สิทธิปัญญา คุณสมบัติของผู้ท่ีจะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพ่ือให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน 
ส านักงานเกษตรอ าเภอเวียงป่าเป้า     เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
จังหวัดเชียงราย คัดเลือกท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด โดยสามารถดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมได้ท่ีหนังสือกรมฯท่ี กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 
74 3583 นายนพพล ฟูแสง หรือ download เอกสารดังกล่าวได้ท่ี http://person.doae.go.th

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ท้ังน้ี ให้ผู้ประสงค์จะเข้ำรับกำรคัดเลือกส่งเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก
กลุ่มอารักขาพืช ได้ต้ังแต่วันพุธ ท่ี 28 เมษำยน ถึงวันศุกร์ ท่ี 14 พฤษภำคม 2564 
ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ หากพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก

75 3484 นางวราภรณ์ หม่ืนอาภัย (ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก )
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองเชียงใหม่  (ท้ังน้ีต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเร่ืองดังกล่าวด้วย)
จังหวัดเชียงใหม่    2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการท่ีจะด าเนินการในอนาคต

ของต าแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
76 3555 นายประพันธ์พงษ์ ใหม่เฟย    3. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพ่ือขอประเมินมาก่อน หมายถึง 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานท่ีน าเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีค าส่ัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่ริม แต่งต้ังให้เล่ือนข้ึนด ารงต าแหน่งใดมาก่อน
จังหวัดเชียงใหม่    4. ช่ือเร่ืองของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ ากัน

   5. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อ่ืน ท้ังน้ี 
77 3619 นายสามารถ แก้วมูล หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองคุณสมบัติของบุคคล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เร่ืองสัดส่วนการจัดท าผลงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดท าผลงาน
ส านักงานเกษตรอ าเภอสันป่าตอง เป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็น
จังหวัดเชียงใหม่ ผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อ่ืนให้จัดท าผลงานให้ โดยผลงานท่ี

น ามาจัดท าน้ันไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริงของตนกรมฯ จะพิจารณาด าเนินการ
78 3633 นายตะวัน ญามณี ตามมาตรการหนังสือส านักงาน ก.พ.ท่ี นร 0707.3/ว5

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิกกำรพิจำรณำค ำขอ
ส านักงานเกษตรอ าเภอสารภี ประเมินบุคคลของข้ำรำชกำรรำยน้ัน และด ำเนินกำรทำงวินัยแก่
จังหวัดเชียงใหม่ ข้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เก่ียวข้องตำมควรแก่กรณี 

 
79 3688 นางสาวนีรนุช ตาละกา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่

80 3737 นางวิภารัตน์ มาลัยเล็ก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองตรัง 
จังหวัดตรัง
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ต ำแหน่ง
ท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัดเลขท่ี หมำยเหตุ

81 3784 นางแพรวพรรณ ทองพิทักษ์ คุณสมบัติของผู้ท่ีจะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพ่ือให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน 
ส านักงานเกษตรอ าเภอย่านตาขาว     เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
จังหวัดตรัง คัดเลือกท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด โดยสามารถดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมได้ท่ีหนังสือกรมฯท่ี กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 
82 3853 นางสาวครองทรัพย์ สิงหราช หรือ download เอกสารดังกล่าวได้ท่ี http://person.doae.go.th

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ท้ังน้ี ให้ผู้ประสงค์จะเข้ำรับกำรคัดเลือกส่งเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก
กลุ่มอารักขาพืช ได้ต้ังแต่วันพุธ ท่ี 28 เมษำยน ถึงวันศุกร์ ท่ี 14 พฤษภำคม 2564 
ส านักงานเกษตรจังหวัดตราด หากพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก

83 3856 นางสาวอิงสุรัจจ์ สังข์เงิน (ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก )
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  (ท้ังน้ีต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเร่ืองดังกล่าวด้วย)
ส านักงานเกษตรจังหวัดตราด    2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการท่ีจะด าเนินการในอนาคต

ของต าแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
84 4108 นางสาววรัทยา เซ่ียงจ๊ง    3. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพ่ือขอประเมินมาก่อน หมายถึง 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานท่ีน าเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีค าส่ัง
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ แต่งต้ังให้เล่ือนข้ึนด ารงต าแหน่งใดมาก่อน
ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม    4. ช่ือเร่ืองของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ ากัน

   5. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อ่ืน ท้ังน้ี 
85 4044 นายบัณฑิต น้อยเอียด หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองคุณสมบัติของบุคคล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เร่ืองสัดส่วนการจัดท าผลงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดท าผลงาน
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองนครปฐม เป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็น
จังหวัดนครปฐม ผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อ่ืนให้จัดท าผลงานให้ โดยผลงานท่ี

น ามาจัดท าน้ันไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริงของตนกรมฯ จะพิจารณาด าเนินการ
86 4061 นายบดินทร์ สืบพันธ์โกย ตามมาตรการหนังสือส านักงาน ก.พ.ท่ี นร 0707.3/ว5

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิกกำรพิจำรณำค ำขอ
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองนครปฐม ประเมินบุคคลของข้ำรำชกำรรำยน้ัน และด ำเนินกำรทำงวินัยแก่
จังหวัดนครปฐม ข้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เก่ียวข้องตำมควรแก่กรณี 

 
87 4091 นายอนุวัฒน์ อยู่สงค์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ส านักงานเกษตรอ าภเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม

88 4092 นางสาวธัญญรัศม์ ตันเจริญวัฒน์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม
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ต ำแหน่ง
ท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัดเลขท่ี หมำยเหตุ

89 4135 นายศิริชัย เพชรดีคาย คุณสมบัติของผู้ท่ีจะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพ่ือให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต     เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม คัดเลือกท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด โดยสามารถดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมได้ท่ีหนังสือกรมฯท่ี กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 
90 4551 นายเฉลิมพล กองแก้ว หรือ download เอกสารดังกล่าวได้ท่ี http://person.doae.go.th

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ท้ังน้ี ให้ผู้ประสงค์จะเข้ำรับกำรคัดเลือกส่งเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก
ส านักงานเกษตรอ าเภอด่านขุนทด ได้ต้ังแต่วันพุธ ท่ี 28 เมษำยน ถึงวันศุกร์ ท่ี 14 พฤษภำคม 2564 
จังหวัดนครราชสีมา หากพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก

91 4437 นางสาวกาญจนันท์ สารตะขบ (ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก )
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
ส านักงานเกษตรอ าเภอวังน้ าเขียว  (ท้ังน้ีต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเร่ืองดังกล่าวด้วย)
จังหวัดนครราชสีมา    2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการท่ีจะด าเนินการในอนาคต

ของต าแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
92 4402 นางสาวม่ิงขวัญ ทวีทรัพย์    3. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพ่ือขอประเมินมาก่อน หมายถึง 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานท่ีน าเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีค าส่ัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอปักธงชัย แต่งต้ังให้เล่ือนข้ึนด ารงต าแหน่งใดมาก่อน
จังหวัดนครราชสีมา    4. ช่ือเร่ืองของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ ากัน

   5. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อ่ืน ท้ังน้ี 
93 4720 นายกันตกฤต พรมสัย หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองคุณสมบัติของบุคคล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เร่ืองสัดส่วนการจัดท าผลงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดท าผลงาน
ส านักงานเกษตรอ าเภอปากพนัง เป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็น
จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อ่ืนให้จัดท าผลงานให้ โดยผลงานท่ี

น ามาจัดท าน้ันไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริงของตนกรมฯ จะพิจารณาด าเนินการ
94 4742 นางสาววรุณรัต จรัสแผ้ว ตามมาตรการหนังสือส านักงาน ก.พ.ท่ี นร 0707.3/ว5

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิกกำรพิจำรณำค ำขอ
ส านักงานเกษตรอ าเภอทุ่งสง ประเมินบุคคลของข้ำรำชกำรรำยน้ัน และด ำเนินกำรทำงวินัยแก่
จังหวัดนครศรีธรรมราช ข้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เก่ียวข้องตำมควรแก่กรณี 

 
95 4824 นางสาวฐิรัติภรณ์ คุ้มสมบัติ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ส านักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์

96 4831 นางชนิดา อัครวงษ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ส านักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์
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97 4833 นางสาวอัจฉรา ม่วงสุข คุณสมบัติของผู้ท่ีจะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพ่ือให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน 
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ     เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ส านักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ คัดเลือกท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด โดยสามารถดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมได้ท่ีหนังสือกรมฯท่ี กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 
98 4840 นางสาววราภรณ์ โฉมงาม หรือ download เอกสารดังกล่าวได้ท่ี http://person.doae.go.th

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ท้ังน้ี ให้ผู้ประสงค์จะเข้ำรับกำรคัดเลือกส่งเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองนครสวรรค์ ได้ต้ังแต่วันพุธ ท่ี 28 เมษำยน ถึงวันศุกร์ ท่ี 14 พฤษภำคม 2564 
จังหวัดนครสวรรค์ หากพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก

99 5026 นางสาวพชรพรรณ ผ่องคณะ (ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก )
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  (ท้ังน้ีต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเร่ืองดังกล่าวด้วย)
ส านักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี    2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการท่ีจะด าเนินการในอนาคต

ของต าแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
100 5035 นางสาวพรภิสุข จิตภักดี    3. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพ่ือขอประเมินมาก่อน หมายถึง 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานท่ีน าเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีค าส่ัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอบางใหญ่ แต่งต้ังให้เล่ือนข้ึนด ารงต าแหน่งใดมาก่อน
จังหวัดนนทบุรี    4. ช่ือเร่ืองของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ ากัน

   5. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อ่ืน ท้ังน้ี 
101 5248 นายกมลสันต์ ไชยสีต๊ิบ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองคุณสมบัติของบุคคล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เร่ืองสัดส่วนการจัดท าผลงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดท าผลงาน
ส านักงานเกษตรอ าเภอเวียงสา เป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็น
จังหวัดน่าน ผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อ่ืนให้จัดท าผลงานให้ โดยผลงานท่ี

น ามาจัดท าน้ันไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริงของตนกรมฯ จะพิจารณาด าเนินการ
102 5251 นางสาววิภาพร ศรีวิไชย ตามมาตรการหนังสือส านักงาน ก.พ.ท่ี นร 0707.3/ว5

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิกกำรพิจำรณำค ำขอ
ส านักงานเกษตรอ าเภอเวียงสา ประเมินบุคคลของข้ำรำชกำรรำยน้ัน และด ำเนินกำรทำงวินัยแก่
จังหวัดน่าน ข้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เก่ียวข้องตำมควรแก่กรณี 

 
103 5259 นายพิทักษ์ ทีฆาวงค์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอท่าวังผา
จังหวัดน่าน

104 5286 นางไพลิน กิตติรัศม์สกุล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านหลวง
จังหวัดน่าน
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105 5292 นายทวีศักด์ิ ธิขาว คุณสมบัติของผู้ท่ีจะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพ่ือให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน 
ส านักงานเกษตรอ าเภอนาหม่ืน     เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
จังหวัดน่าน คัดเลือกท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด โดยสามารถดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมได้ท่ีหนังสือกรมฯท่ี กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 
106 10326 นายนิติศักด์ิ พรมตา หรือ download เอกสารดังกล่าวได้ท่ี http://person.doae.go.th

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ท้ังน้ี ให้ผู้ประสงค์จะเข้ำรับกำรคัดเลือกส่งเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก
ส านักงานเกษตรอ าเภอบุ่งคล้า ได้ต้ังแต่วันพุธ ท่ี 28 เมษำยน ถึงวันศุกร์ ท่ี 14 พฤษภำคม 2564 
จังหวัดบึงกาฬ หากพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก

107 5368 นางสาวสุวรรณา จิตรแสวง (ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก )
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านกรวด  (ท้ังน้ีต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเร่ืองดังกล่าวด้วย)
จังหวัดบุรีรัมย์    2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการท่ีจะด าเนินการในอนาคต

ของต าแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
108 5542 นายขวัญชัย ห่อทอง    3. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพ่ือขอประเมินมาก่อน หมายถึง 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานท่ีน าเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีค าส่ัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอแคนดง แต่งต้ังให้เล่ือนข้ึนด ารงต าแหน่งใดมาก่อน
จังหวัดบุรีรัมย์    4. ช่ือเร่ืองของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ ากัน

   5. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อ่ืน ท้ังน้ี 
109 5572 นายอภิพร ชาวปากน้ า หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองคุณสมบัติของบุคคล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เร่ืองสัดส่วนการจัดท าผลงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดท าผลงาน
ส านักงานเกษตรอ าเภอคลองหลวง เป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็น
จังหวัดปทุมธานี ผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อ่ืนให้จัดท าผลงานให้ โดยผลงานท่ี

น ามาจัดท าน้ันไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริงของตนกรมฯ จะพิจารณาด าเนินการ
110 5579 นายอรรถพร ป่ินปิติ ตามมาตรการหนังสือส านักงาน ก.พ.ท่ี นร 0707.3/ว5

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิกกำรพิจำรณำค ำขอ
ส านักงานเกษตรอ าเภอล าลูกกา ประเมินบุคคลของข้ำรำชกำรรำยน้ัน และด ำเนินกำรทำงวินัยแก่
จังหวัดปทุมธานี ข้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เก่ียวข้องตำมควรแก่กรณี 

 
111 5702 นางสาววาสนา แก้วใหญ่

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอสามร้อยยอด 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

112 5715 นางสาวกนกวรรณ เหรียญทอง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ส านักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
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113 5757 นางสาวพราวพิชชา งามวงษ์ คุณสมบัติของผู้ท่ีจะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพ่ือให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน 
ส านักงานเกษตรอ าเภอศรีมหาโพธิ     เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
จังหวัดปราจีนบุรี คัดเลือกท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด โดยสามารถดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมได้ท่ีหนังสือกรมฯท่ี กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 
114 5895 นางสาวอรุชา มณฑปใหญ่ หรือ download เอกสารดังกล่าวได้ท่ี http://person.doae.go.th

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ท้ังน้ี ให้ผู้ประสงค์จะเข้ำรับกำรคัดเลือกส่งเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ได้ต้ังแต่วันพุธ ท่ี 28 เมษำยน ถึงวันศุกร์ ท่ี 14 พฤษภำคม 2564 
ส านักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หากพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก

115 5937 นางสาวกาญจนา จันท้าว (ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก )
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
ส านักงานเกษตรอ าเภอบางซ้าย  (ท้ังน้ีต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเร่ืองดังกล่าวด้วย)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการท่ีจะด าเนินการในอนาคต

ของต าแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
116 5940 นางสาววรรณา หัวใจเพชร    3. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพ่ือขอประเมินมาก่อน หมายถึง 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานท่ีน าเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีค าส่ัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอบางซ้าย แต่งต้ังให้เล่ือนข้ึนด ารงต าแหน่งใดมาก่อน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    4. ช่ือเร่ืองของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ ากัน

   5. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อ่ืน ท้ังน้ี 
117 5952 นายเกริกพล วงศ์ชู หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองคุณสมบัติของบุคคล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เร่ืองสัดส่วนการจัดท าผลงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดท าผลงาน
ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านแพรก เป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็น
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อ่ืนให้จัดท าผลงานให้ โดยผลงานท่ี

น ามาจัดท าน้ันไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริงของตนกรมฯ จะพิจารณาด าเนินการ
118 5977 นางสาวณัฐชยา งามลาภ ตามมาตรการหนังสือส านักงาน ก.พ.ท่ี นร 0707.3/ว5

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิกกำรพิจำรณำค ำขอ
ส านักงานเกษตรอ าเภอภาชี ประเมินบุคคลของข้ำรำชกำรรำยน้ัน และด ำเนินกำรทำงวินัยแก่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เก่ียวข้องตำมควรแก่กรณี 

 
119 6037 นายอภิวิชญ์ ไชยค า

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ส านักงานเกษตรจังหวัดพะเยา

120 6066 นางสาวนิศานาถ ธนะรังสฤษฏ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอเชียงค า
จังหวัดพะเยา
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ท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัดเลขท่ี หมำยเหตุ

121 6075 นางชุลีกร ตันกูล คุณสมบัติของผู้ท่ีจะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพ่ือให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน 
ส านักงานเกษตรอ าเภอจุน     เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
จังหวัดพะเยา คัดเลือกท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด โดยสามารถดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมได้ท่ีหนังสือกรมฯท่ี กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 
122 4760 นางสาวฤทัยรัตน์ ขาวสุด หรือ download เอกสารดังกล่าวได้ท่ี http://person.doae.go.th

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ท้ังน้ี ให้ผู้ประสงค์จะเข้ำรับกำรคัดเลือกส่งเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก
ส านักงานเกษตรอ าเภอควนขนุน ได้ต้ังแต่วันพุธ ท่ี 28 เมษำยน ถึงวันศุกร์ ท่ี 14 พฤษภำคม 2564 
จังหวัดพัทลุง หากพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก

123 6234 นายชัยนาท คงเขียว (ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก )
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
ส านักงานเกษตรอ าเภอกงหรา  (ท้ังน้ีต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเร่ืองดังกล่าวด้วย)
จังหวัดพัทลุง    2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการท่ีจะด าเนินการในอนาคต

ของต าแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
124 6246 นายพงศ์พันธ์ เตชนราวงศ์    3. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพ่ือขอประเมินมาก่อน หมายถึง 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานท่ีน าเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีค าส่ัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองพัทลุง แต่งต้ังให้เล่ือนข้ึนด ารงต าแหน่งใดมาก่อน
จังหวัดพัทลุง    4. ช่ือเร่ืองของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ ากัน

   5. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อ่ืน ท้ังน้ี 
125 6336 นางสาวจอมขวัญ ยกศิริ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองคุณสมบัติของบุคคล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เร่ืองสัดส่วนการจัดท าผลงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดท าผลงาน
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็น
ส านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อ่ืนให้จัดท าผลงานให้ โดยผลงานท่ี

น ามาจัดท าน้ันไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริงของตนกรมฯ จะพิจารณาด าเนินการ
126 6445 นางสาวฉัตรแก้ว วิรบุตร์ ตามมาตรการหนังสือส านักงาน ก.พ.ท่ี นร 0707.3/ว5

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิกกำรพิจำรณำค ำขอ
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ประเมินบุคคลของข้ำรำชกำรรำยน้ัน และด ำเนินกำรทำงวินัยแก่
ส านักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ข้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เก่ียวข้องตำมควรแก่กรณี 

 
127 6455 นางสาวศิริทร ฟักทอง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก

128 6477 นายวิทยา ข าน้ าคู้
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอบางกระทุ่ม
จังหวัดพิษณุโลก
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129 6479 นางสาวทัศนีย์วรรณ มณีท่าโพธ์ิ คุณสมบัติของผู้ท่ีจะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพ่ือให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน 
ส านักงานเกษตรอ าเภอบางกระทุ่ม     เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
จังหวัดพิษณุโลก คัดเลือกท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด โดยสามารถดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมได้ท่ีหนังสือกรมฯท่ี กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 
130 6481 นางสาวสุพัชชา สุขน้อย หรือ download เอกสารดังกล่าวได้ท่ี http://person.doae.go.th

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ท้ังน้ี ให้ผู้ประสงค์จะเข้ำรับกำรคัดเลือกส่งเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก
ส านักงานเกษตรอ าเภอบางกระทุ่ม ได้ต้ังแต่วันพุธ ท่ี 28 เมษำยน ถึงวันศุกร์ ท่ี 14 พฤษภำคม 2564 
จังหวัดพิษณุโลก หากพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก

131 6505 นางสาวดอกไม้ คงหนองลาน (ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก )
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
ส านักงานเกษตรอ าเภอนครไทย  (ท้ังน้ีต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเร่ืองดังกล่าวด้วย)
จังหวัดพิษณุโลก    2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการท่ีจะด าเนินการในอนาคต

ของต าแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
132 6576 นายธีรเดช งามกระจาย    3. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพ่ือขอประเมินมาก่อน หมายถึง 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานท่ีน าเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีค าส่ัง
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร แต่งต้ังให้เล่ือนข้ึนด ารงต าแหน่งใดมาก่อน
ส านักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี    4. ช่ือเร่ืองของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ ากัน

   5. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อ่ืน ท้ังน้ี 
133 6664 นางสาวณัฐพร อุดมพงษ์ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองคุณสมบัติของบุคคล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เร่ืองสัดส่วนการจัดท าผลงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดท าผลงาน
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  เป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็น
ส านักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อ่ืนให้จัดท าผลงานให้ โดยผลงานท่ี

น ามาจัดท าน้ันไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริงของตนกรมฯ จะพิจารณาด าเนินการ
134 6787 นางสาวกาญจนารมณ์ ทองโปร่ง ตามมาตรการหนังสือส านักงาน ก.พ.ท่ี นร 0707.3/ว5

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิกกำรพิจำรณำค ำขอ
กลุ่มอารักขาพืช ประเมินบุคคลของข้ำรำชกำรรำยน้ัน และด ำเนินกำรทำงวินัยแก่
ส านักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ข้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เก่ียวข้องตำมควรแก่กรณี 

 
135 6765 นายธเนตร ฤทธ์ิมหันต์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอวิเชียรบุรี
จังหวัดเพชรบูรณ์

136 6817 นายบุญช่วย อุดค ามี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
ส านักงานเกษตรจังหวัดแพร่
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137 6940 นางสวลี รูปสม คุณสมบัติของผู้ท่ีจะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพ่ือให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร     เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ส านักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต คัดเลือกท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด โดยสามารถดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมได้ท่ีหนังสือกรมฯท่ี กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 
138 6971 นางสุมาลี ผลรัตนไพบูลย์ หรือ download เอกสารดังกล่าวได้ท่ี http://person.doae.go.th

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ท้ังน้ี ให้ผู้ประสงค์จะเข้ำรับกำรคัดเลือกส่งเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ได้ต้ังแต่วันพุธ ท่ี 28 เมษำยน ถึงวันศุกร์ ท่ี 14 พฤษภำคม 2564 
ส านักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต หากพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก

139 6984 นางสาวจันจิรา สุวรรณปา (ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก )
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  (ท้ังน้ีต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเร่ืองดังกล่าวด้วย)
ส านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม    2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการท่ีจะด าเนินการในอนาคต

ของต าแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
140 7013 นางสาวอมรรัตน์ ประสพมงคล    3. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพ่ือขอประเมินมาก่อน หมายถึง 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานท่ีน าเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีค าส่ัง
กลุ่มอารักขาพืช แต่งต้ังให้เล่ือนข้ึนด ารงต าแหน่งใดมาก่อน
ส านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม    4. ช่ือเร่ืองของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ ากัน

   5. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อ่ืน ท้ังน้ี 
141 7081 นางสิริรัตน์ ประทุมชู หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองคุณสมบัติของบุคคล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เร่ืองสัดส่วนการจัดท าผลงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดท าผลงาน
ส านักงานเกษตรอ าเภอนาเชือก เป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็น
จังหวัดมหาสารคาม ผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อ่ืนให้จัดท าผลงานให้ โดยผลงานท่ี

น ามาจัดท าน้ันไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริงของตนกรมฯ จะพิจารณาด าเนินการ
142 7103 นายนวกร แป้นบูชา ตามมาตรการหนังสือส านักงาน ก.พ.ท่ี นร 0707.3/ว5

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิกกำรพิจำรณำค ำขอ
ส านักงานเกษตรอ าเภอวาปีปทุม ประเมินบุคคลของข้ำรำชกำรรำยน้ัน และด ำเนินกำรทำงวินัยแก่
จังหวัดมหาสารคาม ข้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เก่ียวข้องตำมควรแก่กรณี 

 
143 7106 นางสาวสุวรีย์ เคนหงษ์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอวาปีปทุม 
จังหวัดมหาสารคาม

144 7111 นายสัญญา จันทร์สี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอกุดรัง
จังหวัดมหาสารคาม
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ท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัดเลขท่ี หมำยเหตุ

145 7151 นางวิราวรรณ์ ผากา คุณสมบัติของผู้ท่ีจะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพ่ือให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร     เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ส านักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร คัดเลือกท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด โดยสามารถดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมได้ท่ีหนังสือกรมฯท่ี กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 
146 7251 นางสาวอุทัยวรรณ ค าผง หรือ download เอกสารดังกล่าวได้ท่ี http://person.doae.go.th

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ท้ังน้ี ให้ผู้ประสงค์จะเข้ำรับกำรคัดเลือกส่งเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ได้ต้ังแต่วันพุธ ท่ี 28 เมษำยน ถึงวันศุกร์ ท่ี 14 พฤษภำคม 2564 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน หากพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก

147 7378 นางสาวอรุโณทัย ก้านจักร (ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก )
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  (ท้ังน้ีต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเร่ืองดังกล่าวด้วย)
ส านักงานเกษตรจังหวัดยโสธร    2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการท่ีจะด าเนินการในอนาคต

ของต าแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
148 7403 นายอนุศิษฎ์ ศรีชนะ    3. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพ่ือขอประเมินมาก่อน หมายถึง 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานท่ีน าเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีค าส่ัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองยโสธร แต่งต้ังให้เล่ือนข้ึนด ารงต าแหน่งใดมาก่อน
จังหวัดยโสธร    4. ช่ือเร่ืองของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ ากัน

   5. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อ่ืน ท้ังน้ี 
149 7419 นางสาวสุธิษา สิมมา หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองคุณสมบัติของบุคคล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เร่ืองสัดส่วนการจัดท าผลงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดท าผลงาน
ส านักงานเกษตรอ าเภอมหาชนะชัย เป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็น
จังหวัดยโสธร ผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อ่ืนให้จัดท าผลงานให้ โดยผลงานท่ี

น ามาจัดท าน้ันไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริงของตนกรมฯ จะพิจารณาด าเนินการ
150 7448 นายสมยศ แสงวงศ์ ตามมาตรการหนังสือส านักงาน ก.พ.ท่ี นร 0707.3/ว5

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิกกำรพิจำรณำค ำขอ
ส านักงานเกษตรอ าเภอป่าต้ิว ประเมินบุคคลของข้ำรำชกำรรำยน้ัน และด ำเนินกำรทำงวินัยแก่
จังหวัดยโสธร ข้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เก่ียวข้องตำมควรแก่กรณี 

 
151 7465 นางสาวนาตยารัตน์ ท าชารี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอค้อวัง
จังหวัดยโสธร

152 7506 นายวรวุฒิ สุมา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด
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ต ำแหน่ง
ท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัดเลขท่ี หมำยเหตุ

153 7522 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวิพาพัฒ โลเกตุ คุณสมบัติของผู้ท่ีจะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพ่ือให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน 
ส านักงานเกษตรอ าเภออาจสามารถ     เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
จังหวัดร้อยเอ็ด คัดเลือกท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด โดยสามารถดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมได้ท่ีหนังสือกรมฯท่ี กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 
154 7524 นายจารุต วิชัยค าจร หรือ download เอกสารดังกล่าวได้ท่ี http://person.doae.go.th

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ท้ังน้ี ให้ผู้ประสงค์จะเข้ำรับกำรคัดเลือกส่งเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก
ส านักงานเกษตรอ าเภออาจสามารถ ได้ต้ังแต่วันพุธ ท่ี 28 เมษำยน ถึงวันศุกร์ ท่ี 14 พฤษภำคม 2564 
จังหวัดร้อยเอ็ด หากพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก

155 7525 นายเมธี บุตรวาระ (ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก )
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
ส านักงานเกษตรอ าเภออาจสามารถ  (ท้ังน้ีต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเร่ืองดังกล่าวด้วย)
จังหวัดร้อยเอ็ด    2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการท่ีจะด าเนินการในอนาคต

ของต าแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
156 7526 นางสาวป่ินมณี โพชนจิต    3. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพ่ือขอประเมินมาก่อน หมายถึง 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานท่ีน าเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีค าส่ัง
ส านักงานเกษตรอ าเภออาจสามารถ แต่งต้ังให้เล่ือนข้ึนด ารงต าแหน่งใดมาก่อน
จังหวัดร้อยเอ็ด    4. ช่ือเร่ืองของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ ากัน

   5. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อ่ืน ท้ังน้ี 
157 7563 นางสาวสุจิตรา ค าภาส หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองคุณสมบัติของบุคคล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เร่ืองสัดส่วนการจัดท าผลงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดท าผลงาน
ส านักงานเกษตรอ าเภอพนมไพร เป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็น
จังหวัดร้อยเอ็ด ผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อ่ืนให้จัดท าผลงานให้ โดยผลงานท่ี

น ามาจัดท าน้ันไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริงของตนกรมฯ จะพิจารณาด าเนินการ
158 7651 นายโกวิทย์ กางนอก ตามมาตรการหนังสือส านักงาน ก.พ.ท่ี นร 0707.3/ว5

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิกกำรพิจำรณำค ำขอ
ส านักงานเกษตรอ าเภอโพธ์ิชัย ประเมินบุคคลของข้ำรำชกำรรำยน้ัน และด ำเนินกำรทำงวินัยแก่
จังหวัดร้อยเอ็ด ข้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เก่ียวข้องตำมควรแก่กรณี 

 
159 5033 นางสาวจารุวรรณ บุญศิริ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง

160 7777 นายอิศรา สาธิตธวัช
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง
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161 7780 นายอิสระ บุญเย็น คุณสมบัติของผู้ท่ีจะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพ่ือให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน 
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองระยอง      เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
จังหวัดระยอง คัดเลือกท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด โดยสามารถดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมได้ท่ีหนังสือกรมฯท่ี กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 
162 7892 นางสาวอมรรัตน์ ช้างฉาว หรือ download เอกสารดังกล่าวได้ท่ี http://person.doae.go.th

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ท้ังน้ี ให้ผู้ประสงค์จะเข้ำรับกำรคัดเลือกส่งเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก
ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านโป่ง ได้ต้ังแต่วันพุธ ท่ี 28 เมษำยน ถึงวันศุกร์ ท่ี 14 พฤษภำคม 2564 
จังหวัดราชบุรี หากพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก

163 8079 นางสาวสาวิตรี ทิมทับ (ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก )
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
ส านักงานเกษตรอ าเภอสระโบสถ์  (ท้ังน้ีต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเร่ืองดังกล่าวด้วย)
จังหวัดลพบุรี    2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการท่ีจะด าเนินการในอนาคต

ของต าแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
164 8140 นางสาววัชราภรณ์ มะโนค า    3. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพ่ือขอประเมินมาก่อน หมายถึง 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานท่ีน าเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีค าส่ัง
กลุ่มอารักขาพืช แต่งต้ังให้เล่ือนข้ึนด ารงต าแหน่งใดมาก่อน
ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง    4. ช่ือเร่ืองของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ ากัน

   5. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อ่ืน ท้ังน้ี 
165 8236 นางสาวจุรีพร วิเชีย หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองคุณสมบัติของบุคคล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เร่ืองสัดส่วนการจัดท าผลงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดท าผลงาน
ส านักงานเกษตรอ าเภอเถิน เป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็น
จังหวัดล าปาง ผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อ่ืนให้จัดท าผลงานให้ โดยผลงานท่ี

น ามาจัดท าน้ันไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริงของตนกรมฯ จะพิจารณาด าเนินการ
166 8247 นายวงค์ลักณ์ วงค์ศิริ ตามมาตรการหนังสือส านักงาน ก.พ.ท่ี นร 0707.3/ว5

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิกกำรพิจำรณำค ำขอ
ส านักงานเกษตรอ าเภอวังเหนือ ประเมินบุคคลของข้ำรำชกำรรำยน้ัน และด ำเนินกำรทำงวินัยแก่
จังหวัดล าปาง ข้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เก่ียวข้องตำมควรแก่กรณี 

 
167 8270 นางสาวจุฬาลักษณ์ แตงอ่ า

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองปาน
จังหวัดล าปาง

168 3117 นายเกรียงไกร ค าลือปลูก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอผาขาว
จังหวัดเลย
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ท่ี ช่ือ-สกุล/สังกัดเลขท่ี หมำยเหตุ

169 8386 นายศักด์ิสิทธ์ิ กลางพงษ์ คุณสมบัติของผู้ท่ีจะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพ่ือให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร     เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ส านักงานเกษตรจังหวัดเลย คัดเลือกท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด โดยสามารถดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมได้ท่ีหนังสือกรมฯท่ี กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 
170 8540 นางสิริวัฒนา พรหมเมา หรือ download เอกสารดังกล่าวได้ท่ี http://person.doae.go.th

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ท้ังน้ี ให้ผู้ประสงค์จะเข้ำรับกำรคัดเลือกส่งเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองศรีสะเกษ ได้ต้ังแต่วันพุธ ท่ี 28 เมษำยน ถึงวันศุกร์ ท่ี 14 พฤษภำคม 2564 
จังหวัดศรีสะเกษ หากพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก

171 8697 นายยุทธภูมิ ดงแสนสุข (ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก )
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
ส านักงานเกษตรอ าเภอวังหิน  (ท้ังน้ีต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเร่ืองดังกล่าวด้วย)
จังหวัดศรีสะเกษ    2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการท่ีจะด าเนินการในอนาคต

ของต าแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
172 8766 นางจันทิมา ระพันธ์ค า    3. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพ่ือขอประเมินมาก่อน หมายถึง 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานท่ีน าเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีค าส่ัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองสกลนคร แต่งต้ังให้เล่ือนข้ึนด ารงต าแหน่งใดมาก่อน
จังหวัดสกลนคร    4. ช่ือเร่ืองของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ ากัน

   5. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อ่ืน ท้ังน้ี 
173 9050 นางสาววิไลวรรณ ยองปุก หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองคุณสมบัติของบุคคล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เร่ืองสัดส่วนการจัดท าผลงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดท าผลงาน
ส านักงานเกษตรอ าเภอสทิงพระ เป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็น
จังหวัดสงขลา ผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อ่ืนให้จัดท าผลงานให้ โดยผลงานท่ี

น ามาจัดท าน้ันไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริงของตนกรมฯ จะพิจารณาด าเนินการ
174 9185 นางสาวสาวิตรี สาลี ตามมาตรการหนังสือส านักงาน ก.พ.ท่ี นร 0707.3/ว5

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิกกำรพิจำรณำค ำขอ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ประเมินบุคคลของข้ำรำชกำรรำยน้ัน และด ำเนินกำรทำงวินัยแก่
ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ข้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เก่ียวข้องตำมควรแก่กรณี 

 
175 9337 นางสาวสงกรานต์ พัดพาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว

176 9560 นางสาวกิรณา อัครธนาธร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอค่ายบางระจัน
จังหวัดสิงห์บุรี
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177 9563 นางอินทิรา สุขโก คุณสมบัติของผู้ท่ีจะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพ่ือให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน 
ส านักงานเกษตรอ าเภอค่ายบางระจัน     เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
จังหวัดสิงห์บุรี คัดเลือกท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด โดยสามารถดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมได้ท่ีหนังสือกรมฯท่ี กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 
178 9758 นายธีระพงศ์ เล่าโจ้ว หรือ download เอกสารดังกล่าวได้ท่ี http://person.doae.go.th

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ท้ังน้ี ให้ผู้ประสงค์จะเข้ำรับกำรคัดเลือกส่งเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก
กลุ่มอารักขาพืช ได้ต้ังแต่วันพุธ ท่ี 28 เมษำยน ถึงวันศุกร์ ท่ี 14 พฤษภำคม 2564 
ส านักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี หากพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก

179 11305 นายสมเจต หนูอ้น (ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก )
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  (ท้ังน้ีต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเร่ืองดังกล่าวด้วย)
ส านักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี    2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการท่ีจะด าเนินการในอนาคต

ของต าแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
180 9751 นายพีระภ์ โตจิตร    3. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพ่ือขอประเมินมาก่อน หมายถึง 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานท่ีน าเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีค าส่ัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอเดิมบางนางบวช แต่งต้ังให้เล่ือนข้ึนด ารงต าแหน่งใดมาก่อน
จังหวัดสุพรรณบุรี    4. ช่ือเร่ืองของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ ากัน

   5. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อ่ืน ท้ังน้ี 
181 9845 นางสาวอรอุมา คงเลิศ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองคุณสมบัติของบุคคล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เร่ืองสัดส่วนการจัดท าผลงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดท าผลงาน
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็น
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อ่ืนให้จัดท าผลงานให้ โดยผลงานท่ี

น ามาจัดท าน้ันไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริงของตนกรมฯ จะพิจารณาด าเนินการ
182 10088 นางสาวรุ้งทิวา หงษ์สูงเนิน ตามมาตรการหนังสือส านักงาน ก.พ.ท่ี นร 0707.3/ว5

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิกกำรพิจำรณำค ำขอ
ส านักงานเกษตรอ าเภอรัตนบุรี ประเมินบุคคลของข้ำรำชกำรรำยน้ัน และด ำเนินกำรทำงวินัยแก่
จังหวัดสุรินทร์ ข้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เก่ียวข้องตำมควรแก่กรณี 

 
183 10108 นายไชยวัฒน์ วิลัยสูงเนิน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอสังขะ
จังหวัดสุรินทร์

184 10150 นางสาวอัจฉรียา แจ่มใส
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอสนม
จังหวัดสุรินทร์
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185 10176 นางสาวจารุพรรณ ลอยประโคน คุณสมบัติของผู้ท่ีจะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพ่ือให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน 
ส านักงานเกษตรอ าเภอพนมดงรัก     เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
จังหวัดสุรินทร์ คัดเลือกท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด โดยสามารถดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมได้ท่ีหนังสือกรมฯท่ี กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 
186 10179 นางสาวสุภาพ ภูมิสุข หรือ download เอกสารดังกล่าวได้ท่ี http://person.doae.go.th

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ท้ังน้ี ให้ผู้ประสงค์จะเข้ำรับกำรคัดเลือกส่งเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก
ส านักงานเกษตรอ าเภอเขวาสินรินทร์ ได้ต้ังแต่วันพุธ ท่ี 28 เมษำยน ถึงวันศุกร์ ท่ี 14 พฤษภำคม 2564 
จังหวัดสุรินทร์ หากพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก

187 10227 นางสาวกัลยาณี พิลาวัลย์ (ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก )
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองหนองคาย  (ท้ังน้ีต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเร่ืองดังกล่าวด้วย)
จังหวัดหนองคาย    2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการท่ีจะด าเนินการในอนาคต

ของต าแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
188 10390 นายวุฒิไกร คุ้มโนนไชย    3. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพ่ือขอประเมินมาก่อน หมายถึง 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานท่ีน าเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีค าส่ัง
กลุ่มอารักขาพืช แต่งต้ังให้เล่ือนข้ึนด ารงต าแหน่งใดมาก่อน
ส านักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวล าภู    4. ช่ือเร่ืองของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ ากัน

   5. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อ่ืน ท้ังน้ี 
189 10527 นางสาวกรกต สุนทรกุล หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองคุณสมบัติของบุคคล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เร่ืองสัดส่วนการจัดท าผลงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดท าผลงาน
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็น
ส านักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อ่ืนให้จัดท าผลงานให้ โดยผลงานท่ี

น ามาจัดท าน้ันไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริงของตนกรมฯ จะพิจารณาด าเนินการ
190 10603 นางสาวกฤษณา กล้าหาญ ตามมาตรการหนังสือส านักงาน ก.พ.ท่ี นร 0707.3/ว5

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิกกำรพิจำรณำค ำขอ
ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองหาน ประเมินบุคคลของข้ำรำชกำรรำยน้ัน และด ำเนินกำรทำงวินัยแก่
จังหวัดอุดรธานี ข้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เก่ียวข้องตำมควรแก่กรณี 

 
191 10636 นายประครอง ไชยศาสตร์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอน้ าโสม
จังหวัดอุดรธานี

192 10640 นายณัฐพล สีสองคอน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองวัวซอ
จังหวัดอุดรธานี
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193 10747 นางสาวกมลรัตน์ มายรรยงค์ คุณสมบัติของผู้ท่ีจะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพ่ือให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน 
ส านักงานเกษตรอ าเภอตรอน     เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
จังหวัดอุตรดิตถ์ คัดเลือกท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด โดยสามารถดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมได้ท่ีหนังสือกรมฯท่ี กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 
194 10750 นายนพดล ส าเภา หรือ download เอกสารดังกล่าวได้ท่ี http://person.doae.go.th

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ท้ังน้ี ให้ผู้ประสงค์จะเข้ำรับกำรคัดเลือกส่งเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ ได้ต้ังแต่วันพุธ ท่ี 28 เมษำยน ถึงวันศุกร์ ท่ี 14 พฤษภำคม 2564 
จังหวัดอุตรดิตถ์ หากพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก

195 10858 นายทวีปกรณ บุญวรนุช (ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก )
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    1. ผลงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองอุทัยธานี  (ท้ังน้ีต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเร่ืองดังกล่าวด้วย)
จังหวัดอุทัยธานี    2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการท่ีจะด าเนินการในอนาคต

ของต าแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
196 10909 นายสืบศักด์ิ บุญสืบ    3. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพ่ือขอประเมินมาก่อน หมายถึง 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลงานท่ีน าเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีค าส่ัง
ส านักงานเกษตรอ าเภอลานสัก แต่งต้ังให้เล่ือนข้ึนด ารงต าแหน่งใดมาก่อน
จังหวัดอุทัยธานี    4. ช่ือเร่ืองของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ ากัน

   5. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อ่ืน ท้ังน้ี 
197 11008 นายพราย โฉมหน่าย หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองคุณสมบัติของบุคคล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เร่ืองสัดส่วนการจัดท าผลงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดท าผลงาน
ส านักงานเกษตรอ าเภอเข่ืองใน เป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็น
จังหวัดอุบลราชธานี ผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อ่ืนให้จัดท าผลงานให้ โดยผลงานท่ี

น ามาจัดท าน้ันไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริงของตนกรมฯ จะพิจารณาด าเนินการ
198 11026 นางสาวสุกัญญา ชูกล่ิน ตามมาตรการหนังสือส านักงาน ก.พ.ท่ี นร 0707.3/ว5

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิกกำรพิจำรณำค ำขอ
ส านักงานเกษตรอ าเภอม่วงสามสิบ ประเมินบุคคลของข้ำรำชกำรรำยน้ัน และด ำเนินกำรทำงวินัยแก่
จังหวัดอุบลราชธานี ข้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เก่ียวข้องตำมควรแก่กรณี 

 
199 11048 นางอุบลรดา ชินโน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอตระการพืชผล
จังหวัดอุบลราชธานี

200 11154 นางสาวภูริชญา อ่อนสุวรรณ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอน้ าขุ่น 
จังหวัดอุบลราชธานี
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201 11209 นายสุทธิพงษ์ ถาวรฟัง คุณสมบัติของผู้ท่ีจะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพ่ือให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน 
กลุ่มอารักขาพืช     เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ส านักงานเกษตรจังหวัดอ านาจเจริญ คัดเลือกท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด โดยสามารถดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมได้ท่ีหนังสือกรมฯท่ี กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 
202 11202 นายเฉลิมศรี ศรีแนน หรือ download เอกสารดังกล่าวได้ท่ี http://person.doae.go.th

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ท้ังน้ี ให้ผู้ประสงค์จะเข้ำรับกำรคัดเลือกส่งเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก
ส านักงานเกษตรอ าเภอปทุมราชวงศา ได้ต้ังแต่วันพุธ ท่ี 28 เมษำยน ถึงวันศุกร์ ท่ี 14 พฤษภำคม 2564 
จังหวัดอ านาจเจริญ หากพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก

(ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก )
   1. ผลงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
 (ท้ังน้ีต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเร่ืองดังกล่าวด้วย)
   2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการท่ีจะด าเนินการในอนาคต
ของต าแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
   3. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพ่ือขอประเมินมาก่อน หมายถึง 
ผลงานท่ีน าเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีค าส่ัง
แต่งต้ังให้เล่ือนข้ึนด ารงต าแหน่งใดมาก่อน
   4. ช่ือเร่ืองของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ ากัน
   5. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อ่ืน ท้ังน้ี 
หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองคุณสมบัติของบุคคล
เร่ืองสัดส่วนการจัดท าผลงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดท าผลงาน
เป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็น
ผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อ่ืนให้จัดท าผลงานให้ โดยผลงานท่ี
น ามาจัดท าน้ันไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริงของตนกรมฯ จะพิจารณาด าเนินการ
ตามมาตรการหนังสือส านักงาน ก.พ.ท่ี นร 0707.3/ว5
ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิกกำรพิจำรณำค ำขอ
ประเมินบุคคลของข้ำรำชกำรรำยน้ัน และด ำเนินกำรทำงวินัยแก่
ข้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เก่ียวข้องตำมควรแก่กรณี 
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พ้ืนท่ีชำยแดนใต้ คุณสมบัติของผู้ท่ีจะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
1 7318 นางสุพัตรา ดิษฐสระพงศ์ เพ่ือให้เข้ำรับกำรประเมินผลงำน 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ     เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองยะลา คัดเลือกท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด โดยสามารถดูรายละเอียด
จังหวัดยะลา เพ่ิมเติมได้ท่ีหนังสือกรมฯท่ี กษ 1002/ว 1025 ลว. 24 ส.ค. 52 

หรือ download เอกสารดังกล่าวได้ท่ี http://person.doae.go.th
ท้ังน้ี ให้ผู้ประสงค์จะเข้ำรับกำรคัดเลือกส่งเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก
ได้ต้ังแต่วันพุธ ท่ี 28 เมษำยน ถึงวันศุกร์ ท่ี 14 พฤษภำคม 2564 
หากพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก

(ข้อควรระวัง ในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก )
   1. ผลงานท่ีผ่านมา ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
 (ท้ังน้ีต้องระบุ วัน/ เดือน/ ปี ของผลงานเร่ืองดังกล่าวด้วย)
   2. แนวคิด วิสัยทัศน์ ต้องเป็นแนวคิดวิธีการท่ีจะด าเนินการในอนาคต
ของต าแหน่งท่ีจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก
   3. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพ่ือขอประเมินมาก่อน หมายถึง 
ผลงานท่ีน าเสนอต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีค าส่ัง
แต่งต้ังให้เล่ือนข้ึนด ารงต าแหน่งใดมาก่อน
   4. ช่ือเร่ืองของผลงานและแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจนและไม่ซ้ ากัน
   5. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อ่ืน ท้ังน้ี 
หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองคุณสมบัติของบุคคล
เร่ืองสัดส่วนการจัดท าผลงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกับการจัดท าผลงาน
เป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็น
ผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อ่ืนให้จัดท าผลงานให้ โดยผลงานท่ี
น ามาจัดท าน้ันไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริงของตนกรมฯ จะพิจารณาด าเนินการ
ตามมาตรการหนังสือส านักงาน ก.พ.ท่ี นร 0707.3/ว5
ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542 โดยจะระงับ หรือยกเลิกกำรพิจำรณำค ำขอ
ประเมินบุคคลของข้ำรำชกำรรำยน้ัน และด ำเนินกำรทำงวินัยแก่
ข้ำรำชกำรดังกล่ำว รวมถึงผู้เก่ียวข้องตำมควรแก่กรณี 

หมำยเหตุ : หากหน่วยงานใดมีผู้มีคุณสมบัติเพ่ิมเติมหลังจากหนังสือฉบับน้ี ให้เพ่ิมเติมรายช่ือได้โดยไม่ต้องมีหนังสือแจ้งรายช่ือผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
     เพ่ิมเติมจากกรมส่งเสริมการเกษตรอีกแต่อย่างใด



(ฉบับปัจจุบัน  ปรับปรุง วันท่ี 16 เมษายน 2558) 

เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน 

เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับสูงขึ้น 

 

ของ 

 

.................(ชื่อ-สกุล)................ 

 

....................(ตําแหน่ง).................. 

 

.....................(หน่วยงานท่ีสังกัด)................... 

 

 

 

เอกสารฉบบันี้เป็นเอกสารประกอบการคัดเลอืกบคุคลทีจ่ะเข้ารับการประเมินผลงาน 

เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง......................................ตําแหน่งเลขที่............ 

.........................หน่วยงาน.......................  

 



 

เอกสารหมายเลข 1 

แบบพจิารณาคณุสมบตัิของบคุคล 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบคุคล 
 

1. 

2. 

 

 
 

3. 

 

 

4. 

 

 

ช่ือ – สกุล  (ผูข้อรับการคัดเลือก)..........................................................................................................       

ตําแหน่ง (ปัจจบัุน)....................................................................... ตําแหน่งเลขที่ ................................. 
งาน/ฝ่าย/กลุ่ม ...................................................................................................................................... 
กอง/ศูนย์/ส่วน/สํานัก ............................................................. กรม .................................................... 
ดํารงตําแหน่งน้ีเมื่อวันที่ ............................. ดํารงตําแหน่งระดับปัจจุบันเมื่อวันที่ ............................... 
อัตราเงินเดือนปัจจุบัน ................................บาท 

ขอคัดเลือกเพ่ือประเมินในตําแหน่ง ..................................................... ตําแหน่งเลขที่ ........................ 
งาน/ฝ่าย/กลุ่ม ...................................................................................................................................... 
กอง/ศูนย์/ส่วน/สํานัก .............................................................. กรม .................................................. 

ประวัติส่วนตัว (จาก ก.พ.7) 
เกิดวันที่ .............. เดือน ...................................... พ.ศ. ............................... 
อายุราชการ ...................... ปี ............................ เดือน ............................... 

5. ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิและวิชาเอก 
(ปริญญา/ประกาศนียบัตร) 
.............................................. 

.............................................     

............................................. 

 
ปีที่สําเร็จการศึกษา 

 
………………………………………. 

.............................................. 

............................................. 

             
             สถาบัน 
 
………………………………………. 

.............................................. 

............................................. 

6. 

 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)  (ช่ือใบอนุญาต....................................................) 
วันออกใบอนุญาต...................................... วันหมดอายุ ..........................................................       

 

 

 

 

ติดรูปถ่าย 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบคุคล (ต่อ) 

7. ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน แสดงเฉพาะที่ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง 
ให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแต่ละระดับ และการเปลีย่นแปลงในการดํารงตําแหน่งในสายงานต่างๆ 

       วัน เดือน ปี 
.....................................   
...................................... 
..................................... 
..................................... 

        ตําแหน่ง 
.....................................       
...................................... 
..................................... 
......................................      

 อัตราเงินเดือน 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
………………………        
    

          สังกัด 
..................................... 
..................................... 
..................................... 
..................................... 
 

8. ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน 
       ปี 

...................      

................... 

................... 

  ระยะเวลา
..............................    
............................ 
 ............................      
 

               หลักสูตร 
……………………..………………….……….. 
……………………………..………..………….. 
………………………………..…..…………… 

        สถาบัน 
……………………………... 
……………………………..    
……………………………...    

9. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบ้างที่นอกเหนือจากข้อ 7  
เช่น เป็นหัวหน้าโครงการ หัวหน้างาน กรรมการ อนุกรรมการ วิทยากร อาจารย์พิเศษ เป็นต้น) 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
 

10. ผลงานเด่นเป็นที่ประจักษ์  เช่น  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น  เกษตรตําบลดีเด่น  เกษตรอําเภอดีเด่น 
      หรือผลการประกวดสถาบันเกษตรกร 
      ................................................................................................................................................................. 
      ................................................................................................................................................................. 
      ................................................................................................................................................................. 
 
- ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มน้ี ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
  

(ลงช่ือ) .............................................. (ผู้ขอรับการคัดเลือก) 
         (….........................................) 
วันที่ ........ เดือน ................ พ.ศ. .............  
 

 

หมายเหต ุ ข้อ 1 – 10 ให้ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้กรอกข้อมูล และฝ่ายบริหารทั่วไป/หน่วยงาน 
  การเจ้าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง 
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ตอนที่ 2 การตรวจสอบคณุสมบตัิของบคุคล 

1. คุณวุฒิการศึกษา 
  (  ) ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 (  ) ไม่ตรง แต่ ก.พ. ยกเว้นตามมาตรา 56 

2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  (ถ้ากําหนดไว้) 
 (  ) ตรงตามที่กําหนด (ใบอนุญาต ...................................) 
 (  ) ไม่ตรงตามที่กําหนด 

3. ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง 
 (  ) ครบตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
 (  ) ไม่ครบ แต่จะครบกําหนดในวันที่...................................... 

4. ระยะเวลาขั้นตํ่าในการดํารงตําแหน่ง หรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานที่จะแต่งต้ัง 
(ให้รวมถึงการดํารงตําแหน่งในสายงานอ่ีนที่เก่ียวข้อง หรือเคยปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
หรือเก้ือกูลด้วย) 

 (  ) ตรงตามที่ ก.พ.กําหนด 
 (  ) ไม่ตรง 
 (  ) ส่งให้คณะกรรมการประเมินเป็นผู้พิจารณา 
 (  ) .................................................................... 

5. อัตราเงินเดือน (เปรียบเทียบกับอัตราเงินเดือนขั้นตํ่าของตําแหน่งที่จะแต่งต้ัง) 
 (  ) ตํ่ากว่าขั้นตํ่าไม่เกิน 2 ขั้น 
 (  ) เท่ากับขั้นตํ่า 
 (  ) สูงกว่าขั้นตํ่า 
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ตอนที่  2  การตรวจสอบคณุสมบตัขิองบคุคล (ต่อ) 
 

 สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
 (  ) อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะดําเนินการต่อไปได้ 
 (  ) อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะดําเนินการต่อไปได้ แต่ต้องให้คณะกรรมการประเมินผลงาน 

เป็นผู้พิจารณาในเรื่องระยะเวลาขั้นตํ่าในการดํารงตําแหน่ง 
 (  ) ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ (ระบุเหตุผล..................................................................................) 
  

   (ลงช่ือ) .......................................... (ผู้ตรวจสอบ) 
            (........................................) 
(ตําแหน่ง) หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป/ 
           ผู้รับผิดชอบงานการเจา้หน้าท่ี   . 
วันที่ ......... เดือน ................... พ.ศ............. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารหมายเลข 2 
 

แบบประเมินคณุลักษณะของบคุคล 

ช่ือ ........................................................................................................................................................................ 
ขอประเมินเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง ............................................................................................................... 

ตอนที่ 1  รายการประเมิน 
คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้รบั 

 

1. ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
   พิจารณาจาก 
    - ความรู้ทางวิชาการที่ใช้ในการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 
2. ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง พิจารณาจาก 
    - ความชํานาญในการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 
3. สมรรถนะทีจ่ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง พิจารณาจาก 
    - ความสามารถของบุคคลที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 
4. ความรับผิดชอบ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
    - เอาใจใสใ่นการทํางานที่ได้รับมอบหมายและหรืองานที่เก่ียวข้อง 
      อย่างมีประสิทธิภาพ 
    - ยอมรับผลงานของตนเองทั้งในด้านความสําเร็จและความผิดพลาด 
    - พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดีย่ิงขึ้นและหรือแก้ไขปัญหา 
      หรือข้อผดิพลาดที่เกิดขึ้น เช่น งานใดที่สําเร็จและได้รับผลดีแล้ว 
      ก็พยายามปรับปรุงให้ดีย่ิงขึ้นไปอีกเรื่อยๆ หรืองานใดที่พบว่า 
      มีปัญหาหรือข้อผิดพลาดก็พยายามแก้ไขไม่ละเลยหรอืปล่อยทิ้งไว้ 
      จนเกิดปัญหาเช่นน้ันซ้ําๆ อีก 
 
 

 

 

 
 

 

20 
 
 
 

10 
 

10 
 
 

10 

 

 

................ 
 
 
 
................ 
 

................ 
 
 
................ 
 



ตอนที่ 1  รายการประเมิน 
คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้รบั 

 

5. ความคิดริเริ่ม พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
    - คิดค้นระบบ แนวทาง วิธีดําเนินการใหม่ๆ เพ่ือประสทิธิผลของงาน 
    - แสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะอย่างสมเหตุสมผลและสามารถ 
      ปฏิบัติได้ 
    - แสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพ่ิมเติมอยู่เสมอ โดยเฉพาะในสายวิชา/ 
      งานของตน 
    - ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข หรือดัดแปลงวิธีทํางานให้มีประสิทธิภาพ 
      และก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา 
    - สนใจในงานที่ยุ่งยากซับซ้อน 
    - มีความไวต่อสถานการณ์หรือความฉบัไวในการรับรู้สิ่งเร้าภายนอก 
 

6. การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ  พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
    - วิเคราะห์หาสาเหตุก่อนเสมอเมื่อประสบปัญหาใด ๆ  
    - วิเคราะห์ลู่ทางแก้ปัญหาโดยมีทางเลือกปฏิบัติได้หลายวิธี 
    - เลือกทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม 
    - ใช้ข้อมูลประกอบในการตัดสินใจและแก้ปัญหา (ไม่ใช้ความรู้สึก 
      ของตนเอง) 
 

7. ความประพฤติ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
    - รกัษาวินัย 
    - ให้ความร่วมมือกับเพ่ือนร่วมงาน 
    - ปฏิบัติงานอยู่ในกรอบของข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณ 
      ของข้าราชการพลเรือน 
 

 

 

 

 

 

10 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

10 
 
 
 
 
 

 
 
 

10 
 

 

 

 

................ 

. 
 
 
 
 
 
 

 

 
................ 
 
 
 
 
 
 
 
................ 
 

 

 

 



ตอนที่ 1  รายการประเมิน 
คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้รบั 

 

8. ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
    - สื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ เช่น ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน 
      ผู้รับบริการและผู้ที่เก่ียวข้องได้ดี โดยเข้าใจถูกต้องตรงกัน 
    - ถ่ายทอดและเผยแพรค่วามรู้ทางวิชาการให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ 
      อย่างชัดเจน โดยใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม 
 
9. การพัฒนาตนเอง พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 
    - ติดตาม ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ หรือสิ่งที่เป็นความก้าวหน้า 
      ทางวิชาการ/วิชาชีพอยู่เสมอ 
    - สนใจและปรับตนเองให้ก้าวทันวิทยาการใหม่ๆ ตลอดเวลา 
    - นําความรู้และวิทยาการใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
      ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 
   และคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่เหมาะสมและจําเป็นในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) 
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................ 
 
 
 
 
 
................ 
 

 

 

 

.  

รวม 100 ................ 

 
ความสมควร/เหตุผล……………………………………………………………………………………………………………………….. 
....................................................................................................................................................................... 
 

       (ลงช่ือผู้ประเมิน) .......................................... 
                  (........................................) 
                                (ตําแหน่ง) .................................................. 
         วันที่ .......... เดือน .................  พ.ศ. ……….. 
 
 หมายเหต ุ

- ส่วนภูมิภาค ผูป้ระเมิน คือ เกษตรจังหวัด 
- ส่วนกลาง ผู้ประเมิน คือ ผู้อํานวยการสํานัก / กอง หรือเทียบเท่า 

ทั้งนี้  ใหผู้ป้ระเมินระบคุวามสมควร / เหตผุลในการประเมินในแต่ละหัวข้อให้ชดัเจน 
 
 
 



เอกสารหมายเลข 3 
 

ผลงานทีเ่ปน็ผลการดําเนินงานทีผ่่านมา 
(เสนอผลงานทีผ่่านมาย้อนหลงัไม่เกิน 3 ปี จํานวน 1 เรื่อง ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4)  

1. ชื่อผลงาน ...................................................................................................................................................... 
2. สรุปสาระและขัน้ตอนการดาํเนินงาน ........................................................................................................... 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ระยะเวลาในการดาํเนินงาน ........................................................................................................................ 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ผลสาํเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคณุภาพ) …………………………………………..……………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. การนาํไปใชป้ระโยชน ์.................................................................................................................................. 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ปญัหาอปุสรรคและข้อเสนอแนะ ……………………………………………………………………………………………………. 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. ผู้ร่วมดําเนนิการ (ถ้ามผีู้รว่มให้ระบุร้อยละของผู้ร่วมดําเนินการด้วย ถ้าไม่มี ให้ใส ่“ไม่มีผู้ร่วมดําเนินการ”) 
    7.1 ช่ือ – นามสกุล ............................... ตําแหน่ง.................................. สัดส่วนผลงานร้อยละ................... 
    7.2 ช่ือ – นามสกุล ............................... ตําแหน่ง.................................. สัดส่วนผลงานร้อยละ...................     
 

  ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

       ลงช่ือ ..................................................    
                        (................................................)   
                ........../............../........... 
  

ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผู้เสนอข้างต้นถูกต้องตรงกับ 
ความเป็นจริงทุกประการ 

    ลงช่ือ ...................................   ลงช่ือ ...................................  
         (.................................)           (................................)  
            ผูร้่วมดําเนินการ              ผู้ร่วมดําเนินการ 

ได้ตรวจสอบแล้ว ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ 

    ลงช่ือ ...................................   ลงช่ือ ...................................  
         (.................................)           (................................)  
        ตําแหน่ง ....................................      ผู้อํานวยการสํานัก/กอง/เกษตรจังหวัดหรือเทียบเท่า 
              ........../............../...........         ........../............../........... 
 (ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการดําเนินการ) 

 
 ผลงานท่ีผ่านมาเป็นผลสําเร็จของงาน  ให้นําเสนอในรูปแบบการสรุปวิเคราะห์ถึงผลท่ีเกิดข้ึนระบุผลสําเร็จของงาน  ประโยชน์ท่ีเกิดจาก

ผลงานนั้น หรือนําผลงานไปใช้เพ่ือแก้ไขปัญหางานมิใช่เป็นเพียงการรวบรวมผลงานย้อนหลัง 
ท้ังนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเก่ียวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทําผลงาน หรือมีการลอก ลอกเลียน

ผลงาน หรือนําผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือจ้างวานผู้อื่นให้จัดทําผลงานให้ โดยผลงานท่ีนํามาจัดทํานั้น ไม่ใช่ผลงานท่ีแท้จริง
ของตน  กรมฯ จะพิจารณาดําเนินการตามมาตรการหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0707.3/ว 5 ลว 12 เม.ย. 42 โดยจะระงับ หรือยกเลิกการ
พิจารณาคําขอประเมินบุคคลของข้าราชการรายนั้น และดําเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการ ดังกล่าว  รวมถึงผู้เก่ียวข้องตามควรแก่กรณี 



ข้อเสนอแนวความคดิ/วิธกีารเพือ่พฒันางานให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ 
(เสนอแนวความคิด จํานวน 1 เร่ือง ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4)  

 

ชื่อเรื่อง .............................................................................................................................................................. 

บทวิเคราะห์/แนวความคดิเพื่อพฒันาหรอืปรบัปรุงงานในตําแหน่งทีจ่ะแต่งตั้งโดยสรุป 
(ไม่ควรเกิน 1 หนา้กระดาษ) 
 ................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 

ขอ้เสนอเพือ่พฒันางาน 
1. ........................................................................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................................................................ 
3. ........................................................................................................................................................................ 
 -  ........................................................................................................................................................................ 
 -  ........................................................................................................................................................................ 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
1. ........................................................................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................................................................ 
3. ........................................................................................................................................................................ 
 -  ........................................................................................................................................................................ 
 -  ........................................................................................................................................................................ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1. ........................................................................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................................................................ 
3. ........................................................................................................................................................................ 
 -  ........................................................................................................................................................................ 

      ลงช่ือ .......................................    
            (........................................) 
         ผู้เสนอแนวคดิ 

           ........../............../........... 

 ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานให้มีประสทิธิภาพมากขึ้น ต้องเป็นแนวความคิด/ 
วิธีการเพ่ือพัฒนางานในหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของตาํแหน่งที่จะเขา้รบัการคดัเลือก  (หน้าที ่
ความรับผิดชอบสามารถ Download ได้จาก http://www.person.doae.go.th) และต้องเปน็แนวคิด 
วิสัยทัศน์  หรอืแผนงานที่จะทําในอนาคตเพื่อพฒันางานในตาํแหน่งที่จะเขา้รบัการคดัเลือกรวมทั้ง 
ควรเปน็แนวคดิทีส่ามารถนําไปปฏบิตัิได้จรงิ 



 

 

 

ข้อ 1 ชื่อ - สกุล 

ข้อ 2 ตำแหน่งปัจจุบัน : ตรวจสอบการใส่สังกัดที่ถูกต้อง (ตามแต่ละกรณี) 

 - สำนักงานเกษตรอำเภอ............. จังหวัด.......................... 

 - กลุ่ม................................. สำนักงานเกษตรจังหวัด 

 - ศูนย์...............................จังหวัด.............. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ...... จังหวัด............. 

 - ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่.................... จังหวัด.................. กองขยายพันธุ์พืช  

 ดำรงตำแหน่งนี้เมื่อวันที่.........ดูวันที่มาดำรงตำแหน่งเลขท่ีปัจจุบัน................................................................. 

 ดำรงตำแหน่งระดับปัจจุบันเมื่อ....ดูวันที่เป็นระดับปฏิบัติการ (กรณี ชก)....หรือ... 

              ดูวันที่เป็นระดับชำนาญการ...(กรณี ชพ).......... 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ 3  ขอคัดเลือกเพื่อประเมินในตำแหน่ง : ตรวจสอบการใส่ข้อมูล 

 - ตำแหน่งเลขท่ี และสังกัดของตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ถูกต้อง 
            ตามรูปแบบการใส่สังกัดในข้อ 2 

ข้อ 4 อายุราชการ : ให้นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการจัดทำเอกสารประกอบการคัดเลือกระดับชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษ 
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ข้อ 5  ประวัติการศึกษา : 

 - ใส่วุฒิการศึกษา วงเล็บสาขา เช่น เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต (ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร) 

ข้อ 6 ใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ :  - 

ข้อ 7 ประวัติการรับราชการ : 

 - ใส่ข้อมูลตั้งแต่วันบรรจุ และมีการเลื่อนระดับ (กรณีชี้ ชพ) หรือย้าย หรือเปลี่ยนเลขท่ีตำแหน่ง 

 - การใส่สังกัดให้ถูกต้องตามรูปแบบการใส่สังกัดข้อ 2 

  - ประวัติสุดท้าย ตรงบรรทัดคำว่า “ปัจจุบัน” ถ้าเงินเดือนเปลี่ยนไปก็ให้ใส่เงินเดือนล่าสุดตรงบรรทัดนี้ด้วย 
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ข้อ 8 ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน 

 - ระยะเวลา : ให้ใส่ช่วงเวลาอบรม และจำนวนวันที่อบรม เช่น 15 - 18 มนีาคม 2558 จำนวน 4 วัน 

 

ข้อ 9  ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

 - การเป็นวิทยากร 

 - การเป็นคณะทำงาน ที่ไม่ใช่งานในบทบาทหน้าที่ เช่น การเป็นคณะทำงาน KM  คณะทำงานควบคุมภายใน  

   คณะทำงานยุทธศาสตร์ 

  

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ 10  ผลงานเด่นเป็นที่ประจักษ์ 

 - การได้รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น หรือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรดีเด่น 

 - การสนับสนุนหรือผลักดันให้เกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกรได้รับรางวัล (ไม่ว่าจะได้รับรางวัลระดับใดก็ตาม) 
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การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล : ให้ฝ่ายบริหารทั่วไปเช็คลิสตามตัวอย่าง แล้วลงนามผู้ตรวจสอบ 
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                                         แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 

1. ชื่อ-สกุล 

2. ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง : ให้ใส่ว่าตำแหน่งอะไร ระดับใด ตำแหน่งเลขที่เท่าใด และสังกัดใด 

3. ลงช่ือผู้ประเมิน : ใส่คะแนนให้ครบทุกช่อง (การให้คะแนนการประเมินแล้วแต่การบริหารของจังหวัดว่าจะให้

เกษตรจังหวัดหรือผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเป็นผู้ให้คะแนน) ส่วนการลงชื่อผู้ประเมินตามแต่ละกรณี ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สังกัดของผู้รับการประเมิน การลงช่ือผู้ประเมิน 

1. สำนักงานเกษตรอำเภอ เกษตรจังหวัด หรือรักษาการ 

2. กลุ่มบนจังหวัด เกษตรจังหวัด หรือรักษาการ 

3. กลุม่ทีเ่ขต และศูนย์ปฏิบัติการ (ไม่ใช่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช) ผู้อำนวยการการเขต หรือรักษาการ 

4. ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ผู้อำนวยการกองขยายพันธุ์พืช หรือรักษาการ 
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          ผลงานหรือผลการดำเนนิงานที่ผ่านมา 

เงื่อนไขของผลงาน   

  1. ต้องเป็นงานที่เกิดผลสำเร็จแล้ว (ไม่ใช่ผลงานที่กำลังทำ หรือผลงานที่จะเสร็จสิ้นใน อนาคต หรือจะทำ 

ในอนาคต) ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปี นับย้อนหลังไปจากวันปิดรับสมัคร 

  2. แบบฟอร์มกำหนดให้ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ถ้าหน้าลายเซน็เกินไปหน้าที่ 3 ไม่เป็นไร (อนุโลม) 

แต่ถ้าส่วนกรอบอธิบายตอนท้ายเกินไปหน้าที่ 3 สามารถตัดทิ้งได้ 

  3. ตามแบบฟอร์มที่กำหนด : ประกอบด้วย 7 หัวข้อ ห้ามตัดข้อใดข้อหนึ่งทิ้งแม้ว่าข้อนั้นจะไม่มีข้อมูลก็ตาม 

เช่น ข้อ 7 ผู้ร่วมดำเนินการ  หากไม่มีก็ให้ใส่ว่า  ......-ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ-............. ห้ามตัดท้ิง 

  4. ห้ามเด็ดขาด : ห้ามคัดลอกผลงานของผู้อื่นไม่ว่ากรณีใด ๆ  หากตรวจจะถูกปรับตกทุกกรณีไม่ว่าใครเป็น

ผู้ลอก หรือผู้ให้ลอก รวมทั้งจะถูกต้องกรรมการสอบสวนทางวินัย 

  5. เจ้าของผลงานจะต้องมีสัดส่วนในผลงานนั้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถ้าเกินไปหน้าท่ี 3 สามารถตัดทิ้งได ้
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  การเขียนผลงานหรือผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ทั้ง 7 หัวข้อ 

 

1. ชื่อผลงาน ....................................................................................................................................... ............... 
           1.1 องค์ประกอบของชื่อผลงาน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ  

       ชือ่ผลงาน + พื้นที่ดำเนินการ + ปีที่ดำเนินการ 

                ต้องมีครบทั้ง 3 ส่วน ถ้าพ้ืนที่ดำเนินการคือ อำเภอ........... ต้องตามด้วยจังหวัดเสมอ 

           1.2 การข้ึนต้นชื่อเรื่อง : ถ้าเขียนผลงานเป็นโครงการ หรือกิจกรรม ก็ให้ใช้ชื่อโครงการ  

หรือกิจกรรมนั้น มาเป็นชื่อผลงานได้เลย หากมีคำเหล่านี้ขึน้ต้นชื่อผลงาน “ให้ตัดออก” เช่นคำว่า “ผล” หรือ 

“ผลการดำเนินงาน” หรือ “รายงานผล” หรือ “รายงานผลการดำเนินงาน”  

ตัวอย่างเช่น :  

   โครงการแผนพัฒนาอาชีพการเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพ่ือบรรเทาภัยแล้ง  
อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ปี 2559 

     X ผลการดำเนินงานโครงการแผนพฒันาอาชีพการเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อ

บรรเทาภัยแล้ง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ปี 2559 

 
2. สรุปสาระและขั้นตอนการดำเนินงาน ประกอบด้วย 2 ประเด็นคือ สรุปสาระ และ ขั้นตอนการดำเนินงาน 
   ผู้เขียนผลงานต้องเขียนให้ครบทั้ง 2 ประเด็น 

   ................................................................................................ .................................................. 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ........................................................................................................................................... ............................. 
    .............................................................................................. .......................................................................... 
    ........................................................................................................................................................................  
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ...................................................................... .................................................................................................. 
    ......................................................................................................................................................... ...............     
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ........................................................................................................................................................................ 
    ............................................................................................................................. ...........................................  
    ................................................................................................ ........................................................................     
    ................................................................................................................ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 
   1. .................................................................. 
   2. .............................................................. ..... 
   3. ................................................................... 
   4. ................................................................... 
   5. ................................................................... 
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3. ระยะเวลาในการดำเนินงาน : ระยะเวลาการดำเนินงานจนแล้วเสร็จของงานไม่ควรยาวเกินไป หรือไม่ควร 
    เกิน 1 ปี  รูปแบบการใส่ข้อมูล ตามตัวอย่าง เช่น พฤษภาคม - สิงหาคม 2559 หรือ 1 ตุลาคม 2558 – 30     
    กันยายน 2559    
   ................................................................................................................................................. 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ผลสำเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) : ควรเขียนผลสำเร็จของงานทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
  ผลสำเร็จเชิงปริมาณ 
  1. ....................................................................... .... 
  2. .......................................................................... 
  3. ............................................................. .............. 
  ผลสำเร็จเชิงคุณภาพ 
  1. …………………………………………..…………………… 
     2. ........………………………………………………………… 
  3. ........................................................................... 
 
5. การนำไปใช้ประโยชน์ .................................................................................................................................. 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ : การเขียนปัญหาอุปสรรค กับข้อเสนอแนะควรล้อกันไปเป็นข้อ ๆ คือ      
    ข้อเสนอแนะ ข้อ 1 ต้องเป็นข้อเสนอแนะในการขจัดปัญหาอุปสรรค ข้อ 1 (1 : 1, 2 : 2,............) 
  ปัญหาอุปสรรค 
  1. ………………………………………………………………… 
  2. ........................................................................... 
  3. ........................................................................... 
  ข้อเสนอแนะ 
  1. ............................................................................ 
  2. ............................................................................ 
  3. ........................................................................... 
 
7. ผู้ร่วมดำเนินการ (ถ้ามผีู้ร่วมให้ระบุร้อยละของผู้ร่วมดำเนินการด้วย ถ้าไม่มี ให้ใส่ “ไม่มีผู้ร่วมดำเนินการ”) 
    เจ้าของผลงานต้องมีสัดส่วนในผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
    7.1 ชื่อ – นามสกุล ............................... ตำแหน่ง.................................. สัดส่วนผลงานร้อยละ................... 
    7.2 ชื่อ – นามสกลุ ............................... ตำแหน่ง.................................. สัดส่วนผลงานร้อยละ...................      
 

  ขอรับรองว่าผลงานดังกลา่วข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

       ลงชื่อ ..................................................    
                        (................................................)    
                           ........../............../........... 
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ข้อมูลตามแบบฟอร์มต้องคงไว้ถึงแม้จะไม่มีผู้ร่วมดำเนินงานก็ตาม 
 

ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการดำเนินการของผู้เสนอข้างต้นถูกต้องตรงกับ 
ความเป็นจริงทุกประการ 

    ลงชื่อ ...................................   ลงชื่อ ...................................  
         (.................................)           (................................)  
            ผู้รว่มดำเนินการ              ผู้ร่วมดำเนินการ 

ได้ตรวจสอบแล้ว ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ 

    ลงชื่อ ...................................   ลงชื่อ ...................................  
         (.................................)           (................................)  
        ตำแหน่ง ....................................      ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/เกษตรจังหวัดหรือเทียบเท่า 
              ........../............../...........         ........../............../........... 
 (ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการดำเนินการ) 
 
การลงนามรับรองผลงาน 

สังกัดของผู้รับการประเมิน ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแล
การดำเนินการ 

ผู้ลงนาม (ฝั่งซ้าย)  

ผู้อำนวยการกอง/สำนัก/เกษตร
จังหวัดหรือเทียบเท่า 
ผู้ลงนาม (ฝั่งขวา) 

1. สำนักงานเกษตรอำเภอ 
    1.1 นวส.ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 
 
 
 
    1.2 เกษตรอำเภอ (นวส.ชก) 
หรือ รักษาการเกษตรอำเภอ  
(นวส.ชพ) 
 

 
เกษตรอำเภอ หรือรักษาการ 
หากไม่มีทั้ง 2 ให้เกษตรจังหวัด 
หรือรักษาการ 
 
เกษตรจังหวัด หรือรักษาการ 

 
เกษตรจังหวัด หรือรักษาการ 
 
 
 
เกษตรจังหวัด หรือรักษาการ 

2. กลุ่ม.............................................
สำนักงานเกษตรจังหวัด 
    2.1 นวส.ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 
 
 
 
    2.2 รักษาการหัวหน้ากลุ่ม 
 
 
 
 
 

 
 
หัวหน้ากลุ่ม หรือรักษาการ 
หากไม่มีทั้ง 2 ให้เกษตรจังหวัด 
หรือรักษาการ  
 
เกษตรจังหวัด หรือรักษาการ 

 
 
เกษตรจังหวัด หรือรักษาการ 
 
 
 
เกษตรจังหวัด หรือรักษาการ 



 
 
3. กลุ่ม .............สสก. 1-6 
    3.1 ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 
 
 
 
    3.2 รักษาการ ผอ.กลุ่ม 
 

 
หัวหน้ากลุ่ม หรือรักษาการ 
หากไม่มีทั้ง 2 ให้ ผอ.สสก. 
หรือรักษาการ  
 
ผอ.สสก. หรือรักษาการ  
 

 
ผอ. สสก. หรือรักษาการ 
 
 
 
ผอ.สสก. หรือรักษาการ ลงนาม 

4. ศูนย์ปฏิบัติการ (ที่ไม่ใช่ศูนย์
ขยายพันธุ์พืช) 
    4.1 ปฏิบัติการ/ชำนาญการ  
    
 
  
    4.2 รักษาการ ผอ.ศูนย์ 
 

 
 
ผอ.ศูนย์ หรือรักษาการ 
หากไม่มีทั้ง 2 ให้ ผอ.สสก 
หรือรักษาการ 
 
ผอ.สสก หรือรักษาการ 

 
 
ผอ.สสก. หรือรักษาการ 
 
 
 
ผอ.สสก. หรือรักษาการ 

5. ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ผอ.ศูนย์ หรือรักษาการ  
หากไม่มีทัง้ 2 ให้ ผอ.กอง
ขยายพันธุ์พืช หรือรักษาการ 
 

ผอ.กองขยายพันธุ์พืช หรือรักษาการ 

6. กลุ่ม......กอง/สำนัก ผอ.กลุ่ม หรือรักษาการ 
หากไม่มีทั้ง 2 ให้ ผอ.กอง/
สำนัก  
 

ผอ.กอง/สำนัก หรือรักษาการ 
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        ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

เงื่อนไข   1. ต้องเป็นข้อเสนอที่จะพัฒนางานในตำแหน่งที่ขอคัดเลือก (ชี้ตัว)  

   เช่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบางบัวทอง 

จังหวัดนนทบุรี  ต้องการสมัครคัดเลือกในตำแหน่งเกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) 

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ..ข้อเสนอจะต้องเป็นการพัฒนางานในอำเภอเมืองนนทบุรี 

จังหวัดนนทบุรี ไม่ใช่เสนอพัฒนางานที่อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

            หรือ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดนนทบุรี 

ต้องการสมัครเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ข้อเสนอต้องเป็นการพัฒนา

งานในอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ไม่ใช่เสนอเพื่อพัฒนาของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร                

จังหวัดนนทบุรี (ที่ตนสังกัด)  

  2. กำหนดให้เขียนไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 (แต่ถ้าเกิน 2 หน้า ไม่มากก้อาจจะอนุโลม) 

  3. หัวข้อของข้อเสนอประกอบด้วย 5 หัวข้อ ต้องเขียนให้ครบทั้ง 5 หัวข้อ 
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               การเขียนข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

                               (ประกอบด้วย 5 หัวข้อ ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4) 

 

1. ชื่อเรื่อง .......................................................................................................................................... 

  องค์ประกอบของช่ือเรื่อง 

  แนวคิดพัฒนา + งานที่จะพัฒนา + พื้นที่ดำเนินการ (ตรงตามตำแหน่งที่ขอคัดเลือก) 

   แนวคิดพัฒนา เช่น การเพ่ิมประสิทธิภาพ, การเพ่ิมศักยภาพ,การพัฒนา, การส่งเสริม, การบูรณาการ,  

การประยุกต์ ฯลฯ)   

  พื้นที่ดำเนินการ : ถ้าเป็นอำเภอ ควรตามด้วยจังหวัดด้วยทุกครั้ง 

ตัวอย่าง  การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผักอินทรีย์ในรูปแบบแปลงใหญ่ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 

             การเพ่ิมประสิทธิภาพ + การผลิตพืชผักอินทรีย์ในรูปแบบแปลงใหญ่ + อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 

            (แนวคิดพัฒนา)       + (งานที่จะพัฒนา)                              + (พื้นที่ดำเนินการ) 

 

2. บทวิเคราะห์/แนวความคิดเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานในตำแหน่งที่จะแต่งตั้งโดยสรุป (ไม่ควรเกิน 1 หน้ากระดาษ) 

    ควรมีครบทั้ง 2 ประเดน็ คือ บทวิเคราะห์ (อาจใช้การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ SWOT) คือ  

     2.1 บทวิเคราะห์ 

 2.2 แนวความคิดเพ่ือพัฒนางาน 

 

3. ข้อเสนอเพื่อพัฒนางาน .......................................................................................................................... 

  3.1 …………………………………………………………………….. 

  3.2 …………………………………………………………………….. 

  3.3 …………………………………………………………………….. 

4. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ................................................................................................................................. 

  4.1 …………………………………………………………………….. 

  4.2 ……………………………………………………………………. 

  4.3 ……………………………………………………………………. 

5. ตัวชี้วัดความสำเร็จ ................................................................................................................................. 

  5.1 …………………………………………………………………….. 

  5.2 …………………………………………………………………….. 

  5.3 …………………………………………………………………….. 

 



     การใส่สังกัดที่ถูกต้อง 

(ขอให้ใส่สังกัดให้ถูกต้องทุกจุด ทั้งที่เป็นสังกดัของตนเองและสังกัดของตำแหน่งที่ต้องการสมัครชี้ตัว) 
 

1. ถ้าท่านสังกัดสำนักงานเกษตรอำเภอ  
  การใส่สังกัดที่ถูกต้อง คือ  สำนักงานเกษตรอำเภอ............. จังหวัด....................         

                     ไม่ใช่       x    สำนักงานเกษตรอำเภอ ............... สำนักงานเกษตรจังหวัด......... 

  ตัวอย่างที่ถกูต้อง    
  นายส่งเสริม รักการเกษตร  ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  
ตำแหน่งเลขที่ 1234 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุร ี 
 

2. ถ้าท่านสังกัดกลุม่บนจังหวัด 
       การใส่สังกัดที่ถูกต้อง คือ  กลุ่ม............................ สำนักงานเกษตรจังหวัด....................         

                     ไม่ใช่       x    กลุ่ม ........................... จังหวัด......................................... 

 ตัวอย่างที่ถูกต้อง    
  นายส่งเสริม รักการเกษตร  ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  
ตำแหน่งเลขที่ 1234 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี  
 

3. ถ้าท่านสังกัดกลุม่ที่เขต 
       การใส่สังกัดที่ถูกต้อง คือ   
  กลุ่ม............................ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่.........จังหวัด....................         

ไม่ใช่   x   ใส่เพียงกลุ่มอย่างเดียวหรือสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่....เพียงอย่างเดียว 

 ตัวอย่างที่ถูกต้อง    
  นายส่งเสริม รักการเกษตร  ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  
ตำแหน่งเลขที่ 1234 กลุ่มพัฒนาบุคลากร  สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4  
จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 



 
 

4. ถ้าท่านสังกัดศูนย์ปฏิบัติการ (ยกเว้นศูนย์ขยายพันธุ์พืช) 
       การใส่สังกัดที่ถูกต้อง คือ   
  ศูนย.์........................... สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่.........จังหวัด....................         

ไม่ใช่   x    ใส่เพียงศูนย์อย่างเดียว 

 ตัวอย่างที่ถูกต้อง    
  นายส่งเสริม รักการเกษตร  ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  
ตำแหน่งเลขที่ 1234 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดยโสธร  สำนักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น 

 

5. ถ้าท่านสังกัดศูนยข์ยายพันธุ์พืช 
       การใส่สังกัดที่ถูกต้อง คือ   
  ศูนยส์่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัด...................... สำนักงานส่งเสริมและพัฒนา 

การเกษตรที่.........จังหวัด....................  และวงเล็บ (ศูนย์ขยายพันธ์ุพืชที่...............กองขยายพันธุ์พืช)       
 

 ตัวอย่างที่ถูกต้อง    
  นายส่งเสริม รักการเกษตร  ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  
ตำแหน่งเลขที่ 1234 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดมหาสารคาม  สำนักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น (ศูนยข์ยายพันธุ์พืชที่ 7 กองขยายพันธุ์พืช) 
 

 
















