
 
 

             (ยกร่าง) 
              

  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร 
   เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกบัตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  
            ปฏิบัติการ (ทั่วไป) กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเก่ียวกับการสอบ 
        ------------------------------------ 
 

   ตามท่ีได้มีประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 19 มกราคม 2561 เรื่อง รับสมัครสอบ 
แข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) 
และได้ดําเนินการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งไปแล้ว เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2561 น้ัน 
 

  บัดน้ี ได้รวมคะแนนสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถทีใ่ช้เฉพาะตําแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ปรากฏว่า มีผู้สอบได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศรับสมัครสอบแข่งขนัของกรมส่งเสริมการเกษตรฉบับดังกล่าว  
จํานวน 798 ราย จึงขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริม 
การเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) โดยเรียงตามเลขประจําตัวสอบ ดงัรายละเอียดแนบทา้ย 1 
 

  ทั้งน้ี ขอให้ผูม้สีิทธิเข้าสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งทุกคนไปรายงานตัวเพ่ือเข้ารับ 
การประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดไวัดังรายละเอียดแนบทา้ย 2 
และจะต้องย่ืนเอกสารหลักฐานและปฏิบัติตามระเบียบ ดังต่อไปน้ี 
  ก.  เอกสารหลักฐานทีต่้องย่ืนในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง 

1. ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม 
แว่นตาดํา ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 × 1.5 น้ิว ลงลายมือช่ือในใบสมัครให้ครบถ้วน 

2. สําเนาปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)    
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมคัร  โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มี
อํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครจํานวนอย่างละ 2 ฉบับ 

 ทั้งน้ี ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปรญิญาของสถานศึกษาใดนั้น 
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ 
โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 15 กุมภาพนัธ์ 2561 
                           3.  บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือช่ือ  
และมีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจนเท่าน้ัน ฉบับจริง และสําเนาภาพถ่ายบัตรดังกลา่ว  
จํานวน 1 ฉบับ พร้อมสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ 

 4.  สําเนาหลกัฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสําคญัการสมรส ใบเปลีย่นช่ือ นามสกุล (ในกรณี  
ช่ือ – นามสกลุ ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จํานวน 1 ฉบับ 

 5.  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่ 
 
            -  วัณโรค ...
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- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเช้ือ 
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
- โรคพิษสุราเรื้อรัง 
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค 

ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามท่ี ก.พ. กําหนด 
                      6.  สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน 

ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จํานวน 1 ฉบับ   
                                 กรณีที่ผูส้มัครสอบใช้หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป 
ของสํานักงาน ก.พ. ระดับที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี จะต้องแนบหลักฐานการศึกษาระดับที่สูงกว่าด้วย 

สําเนาเอกสารทกุฉบบัใหผู้้สมัครสอบเขียนคํารบัรองว่า “สําเนาถูกต้อง” และลงชื่อ วันที ่
และระบเุลขประจําตัวสอบกาํกบัไว้มุมบนด้านขวาทกุหน้าของสําเนาเอกสาร 
  ข.  ระเบยีบเกีย่วกบัการสอบ 

1. ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที 
2. ให้ผู้มสีิทธิเข้าสอบแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตน 

เป็นสุภาพชน ผู้ที่สวมกางเกงขาสั้นเหนือเข่า (ยกเว้นเคร่ืองแบบ) เสื้อไมม่แีขน หรือรองเท้าแตะฟองน้ํา 
จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

3. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบ 
4. ผู้เข้าสอบ จะต้องนําหลักฐาน เอกสารตามท่ีระบุไว้ มาแสดงในวันที่กําหนดให้เข้าสอบ 

หากขาดเอกสารหลักฐานอยา่งใดอย่างหน่ึง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบอาจไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
5. ต้องนําบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมรีูปถ่าย  

ลายมือช่ือ และเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถ (ใบขับขี่) หรือหนังสือเดินทาง 
(Passport) ไปในวันสอบ หากไม่มีบัตรดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบ
อาจไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

6. ไปถึงสถานที่สอบตามเวลาที่กําหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบภายหลังที่การสอบ 
ได้ดําเนินการไปแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบอาจพิจารณาไม่ให้เข้าสอบก็ได้ 

7. การเข้าสอบ จะให้ผู้ทีม่ีรายช่ือเข้าสอบที่ผ่านการตรวจรับหลักฐานเอกสารที่กําหนดแล้ว 
เข้าสอบ ตามลําดับเลขประจําตัวสอบ 

8. ขณะที่รอเข้าสอบ ให้น่ังในบรเิวณที่จัดให้ หา้มพูดคุยเสียงดัง หรือลุกเดินไปมา และ 
ต้องพร้อมที่จะเข้าสอบทันทีทีเ่รียกให้เข้าสอบ 

9. ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบกําหนดให้เท่าน้ัน 
10. เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ 

และต้องไม่กระทําการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่ ผู้ใดไมป่ฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบน้ี หรือผูใ้ด 
ทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบและคณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ 
 
           อน่ึง …
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รายละเอียดแนบท้าย 1
หน้าท่ี 1/25

เลขประจําตัวสอบ
100000001 นางสาว ปาริชาติ เมืองนาม
100000007 นางสาว นาริสา เย็นรักษา
100000009 นาย สถาพร โชติช่วง
100000012 นาย ศตวรรษ ขันเงิน
100000013 นางสาว นิศารัตน์ สุวรรณสวัสด์ิ
100000014 นางสาว ปาจรีย์ คล้ายสุขโข
100000015 นางสาว สรัญญา คําภีระ
100000016 นางสาว จารุพรรธน์ เพ็งจันทร์
100000017 นาย วิทยากร การสรรพ์
100000020 ว่าท่ี ร.ต. นพพล คําเขียว
100000021 นาง เครือวัลย์ สมหวังพรเจริญ
100000024 นางสาว นวพร ชอบเดิน
100000028 นางสาว ปรียานุช เรืองเพชร
100000029 นางสาว อนันญพร ทําของดี
100000030 นางสาว นภาพร ทองศรี
100000031 นางสาว ชนิดา นวลคํา
100000032 นางสาว กชกมล ปิ่นแก้ว
100000036 นางสาว อัญชลีพร ใจสิทธิ์
100000038 นางสาว อนุสรา รัตนบุรี
100000041 นางสาว นลินอร มงคลหัตถี
100000044 นางสาว ปณิตตรา นันทะชัย
100000045 นางสาว อัญชนา อุ่นจิตร
100000048 นาง สมพิศ กันแพงศรี
100000049 นางสาว สมปอง ประดู่
100000050 นางสาว กนกวรรณ แก้วโมลี
100000051 นางสาว เบญจมาภรณ์ จันทอง
100000052 นางสาว ธัญชนก สายบุญยืน
100000053 นางสาว กรรณิการ์ ศรีแสนตอ
100000055 นาย วุฒิกาฬ ใยพันธ์
100000057 นางสาว กิตติรัตน์ เชื้อนุ่น
100000060 นางสาว ขนิษฐา พวงทอง
100000062 นางสาว นฤมล วงศ์กิจ
100000063 นางสาว นฤมล อําพร

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง

(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 12  มีนาคม 2561)
ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ท่ัวไป)

ช่ือ - นามสกุล



รายละเอียดแนบท้าย 1
หน้าท่ี 2/25

เลขประจําตัวสอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง

(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 12  มีนาคม 2561)
ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ท่ัวไป)

ช่ือ - นามสกุล
100000066 นาย สุรินทร์ อ่ินแก้ว
100000067 นาย พนมกร เวชกามา
100000070 นาย เฉลิมพงศ์ พันธุ์ทอง
100000077 นางสาว สุทธินี ตันติปัญญาเทพ
100000078 นางสาว กนิษฐา กรวยทอง
100000080 นางสาว กุลธิดา โชทนากูล
100000081 นางสาว นภาพร ตระการตาทิพย์
100000084 นาย ทินวัฒน์ วงศ์มาศ
100000087 นางสาว พิชญาภา พงษ์พัว
100000088 นางสาว ฐิตินันท์ หังสะไวศยะ
100000090 นางสาว มณวิภา พลจักรี
100000091 นางสาว พรประภา โอดพิมพ์
100000093 นางสาว วันทรา แซ่เฮ้ง
100000095 นางสาว กัญณัฎฐ์ สุขสว่าง
100000096 นางสาว ศิริพร ดู่สอน
100000098 นางสาว ธดาพันธ์ จําปาสี
100000101 นางสาว กัญญารัตน์ กรรณสูต
100000102 นางสาว นิศาชล คําแหง
100000105 นางสาว ณัฐธิดา กระจ่างรัตน์
100000108 นางสาว หทัยรัตน์ ยิ้วเหี้ยง
100000112 นางสาว บุญญาพร รักษาวงษ์
100000113 นางสาว สุวรรณา เถาอวน
100000114 นาง อภิรมณ์ แทนกาง
100000115 นางสาว ปิยวรรณ พุ่มพวง
100000118 นางสาว ศักด์ิศรี เจตนะเสน
100000119 นางสาว ณัฐฐินันท์ จงไกรจักร
100000124 นางสาว จิตพิสุทธิ์ ศิริพร
100000125 นางสาว สมกมล สมบัติใหม่
100000128 นาย ปณิธิ หอมสุคนธ์
100000130 นาย กษิพัชธ์ รอดสิน
100000134 นางสาว รสริน ทรตัน
100000135 นางสาว ศศิธร รักษ์เจริญ
100000137 นาย ไวกูณฐ์ เฟ่ืองฟู
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รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง

(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 12  มีนาคม 2561)
ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ท่ัวไป)

ช่ือ - นามสกุล
100000138 นาย ธเนศ ถ่ินชาญ
100000141 นางสาว บุษยมาศ สุขแก้ว
100000142 นางสาว รังสินี ประเสริฐวัฒนะ
100000143 นางสาว เบญจรัตน์ ยงยืน
100000146 นางสาว กัญญาลักษณ์ ตักเตือน
100000147 นางสาว พัชรินทร์ ธนกุลเศรษฐ์
100000153 นางสาว พรปรีชา หงสะเดช
100000154 นางสาว กมลวรรณ ตีเมืองสอง
100000155 นางสาว พิมพ์ชนก สรรคประสิทธิ์
100000156 นาย สุเวช แสงฝ้าย
100000157 นางสาว จิตตะ นิยะมะ
100000158 นางสาว นภัสกร อินทร์สันต์
100000159 นางสาว อริสรา สวัสด์ิวงศ์
100000162 นาย นิวัฒน์ คําสอน
100000164 นางสาว พิมพ์พิชชา ทานา
100000165 นาย เอกชัย เภาแก้ว
100000166 นางสาว โสภิตรา จันหม่ืน
100000167 นางสาว ขนิษฐา วังแสนแก้ว
100000169 นาย ธีรพงศ์ มังคะวัฒน์
100000170 นางสาว สุรีย์ จามกระโทก
100000172 นางสาว วรัญญา จันทร์ใหม่
100000173 นาย ชัยวุฒิ แย้มวัด
100000176 นางสาว ศรีไสล อุปนันชัย
100000178 นางสาว ณาตยา ราชพลสิทธิ์
100000180 นางสาว รัชดาภรณ์ โพธิ์พาด
100000184 นางสาว พิมพ์นารา นันทพานิชย์
100000185 นางสาว เฌอรัชด์พ้ชร เขียววิช้ย
100000187 นางสาว เพชรลดา นวลตาล
100000188 นางสาว ชุติมณฑน์ ครไทย
100000190 นางสาว ธัญญานีย์ โซวสุวรรณ
100000192 นาย อภิเชษฐ หม่ืนอร่าม
100000193 นางสาว วชิราพร พิเดช
100000194 นางสาว ปรียานันท์ มวลเมืองสอง
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รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง

(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 12  มีนาคม 2561)
ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ท่ัวไป)

ช่ือ - นามสกุล
100000197 นางสาว รัตนาวดี กิจจา
100000198 นางสาว ฐานิญา เทพบุตร
100000201 นางสาว อัจจิมา ดิสเสถียร
100000202 นางสาว ศรีนัดดา บําเพ็ญผล
100000203 นาย ศุภวัฒน์ ลัทธิมนต์
100000204 นางสาว ชุติกาญจน์ ชัยคิรินทร์
100000205 นางสาว ปิยวรรณ พูลสมบัติ
100000206 นาย ณรงค์เกียรติ ศึกษา
100000212 นาย ทรงวุฒิ เกาะสมบัติ
100000215 นางสาว ธิดานันท์ คําหล้า
100000216 นาย วุฒิพงษ์ วงษ์พานิช
100000217 นาย สุนทร ไทรเทพยิ้ม
100000219 นาย ณรงค์ บรรทัดจันทน์
100000221 นางสาว ภรณ์ทิพย์ สุจจิตร์จูล
100000224 นาย นิพิฐพนธ์ โชติวงษ์
100000225 นางสาว กัญญาพัชร เลาหสินนุรักษ์
100000226 นางสาว จุฑาทิพย์ โพชนุกูล
100000228 นาย สุรเชษฐ์ จําพันธุ์
100000229 นาง ศิริกร สีตา
100000230 นาง สมหมาย เมยดง
100000232 นางสาว โชติรส รอดเกตุ
100000235 นาย สุกฤษฎิ์ ช่วยแก้ว
100000236 นางสาว จารุวรรณ เอ่ียมหนู
100000239 นางสาว สุคันธา แสนเจริญสุข
100000240 นางสาว สุวัจนา พูลสวัสด์ิ
100000241 นางสาว วราภรณ์ เมืองพรม
100000243 นาย กิตติพิชญ์ ดาชนบท
100000245 นางสาว ณัฏฐกันย์ เมืองสังข์
100000248 นางสาว สุภาภรณ์ งาเนียม
100000250 นางสาว อรวรา เดชสกุลไกร
100000255 นางสาว พรปวีณ์ สังเกตุใจ
100000257 นาย กิตติกานต์ ศรีธิทอง
100000259 นางสาว เพ็ญประภา ราหุล
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รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง

(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 12  มีนาคม 2561)
ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ท่ัวไป)

ช่ือ - นามสกุล
100000261 นางสาว สุธิรา แน่นอุดร
100000264 นาย ชัชวิสุ ฟองเพชร์
100000266 นาย ชญาภา พัฒนะพรหม
100000267 นางสาว แสงเดือน ทองคงอ่วม
100000269 นางสาว วรัญญา ยอดแก้ว
100000271 นางสาว สุภามาศ ศรีจอมแจ้ง
100000276 นาย อนุรักษ์ บุปะโท
100000281 นางสาว ธัญญพัทธ์ บุญยิ่ง
100000286 นาย ไพรัช ศรีสัมฤทธิ์
100000288 นางสาว วรรณฤดี โมสิกะ
100000289 นาย อานัส บูละ
100000294 นาง จันทร์สุดา แจ่มพิศ
100000298 นาย อัครินทร์ ธนันต์ชัยเลิศ
100000300 นางสาว วราภรณ์ บัลลังก์นาค
100000301 นางสาว เพชรพริ้ง แพงคํารักษ์
100000303 นางสาว มัชฌิมา เจียจันทึก
100000304 นาง จริยา เพ็ชร์สุวรรณ
100000307 นาย เอกณัฏฐ์ จายหลวง
100000308 นาย กิติศักด์ิ วงศ์สิงห์
100000309 นาย เอกพนธ์ พิพัฒรังสรรค์
100000312 นางสาว อัญชิสา แซ่กอ
100000317 นาย วัชระ แจ่มฟ้า
100000319 นางสาว ณัฏฐิยา วุฒิ
100000321 นางสาว สมฤทัย ใจกล้า
100000323 นาย ธีรวัช พยัฆยุทธิ์
100000326 นาย นิกูล ชูสมัย
100000329 นางสาว เกศวริน สุวรรณฤทธิ์
100000331 นางสาว อัญธิกา ตนมิตร
100000334 นาง วชิรญา ไชยวุฒิ
100000335 นางสาว ณัฐรดา แกล้วกล้า
100000336 นางสาว อรัณย์ภัค รัตนะ
100000337 นาย จิรพนธ์ คําอิน
100000340 นาย แสงเจริญ วิศิษฏ์ไพบูลย์
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รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง

(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 12  มีนาคม 2561)
ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ท่ัวไป)

ช่ือ - นามสกุล
100000341 นางสาว ดรุณี คุณยศยิ่ง
100000342 นางสาว สรัลรัตน์ จําเดิม
100000343 นางสาว ลักขณา แก้วปัญญา
100000347 นางสาว พัชรินทร์ รังผึ้ง
100000348 นางสาว ชริดา แก้วรัตนะ
100000349 นางสาว ศิริกร ปาลี
100000352 นางสาว กุสุมา สุมาลุย์
100000353 นางสาว ชญาณิศา เปรมสุข
100000362 นางสาว กนกพร จรูญชัย
100000364 นางสาว ม่ิงขวัญ เจียวัฒนะ
100000365 นางสาว ธิรดา ยืนยง
100000369 นางสาว ดารารัตน์ ปิ่นมงคลกุล
100000375 นางสาว จุฑามาส จามจุรี
100000377 นางสาว ณัฐพร ใจน้อย
100000378 นางสาว กัลทรี มากเจริญ
100000379 นางสาว ปิยะดา สุภเทพ
100000385 นาย มนัสชนน์ ฉลองชาติ
100000392 นาย บูชิต สมบูรณ์ทวีโชค
100000397 นางสาว นัททรียา จิตบํารุง
100000399 นางสาว กรกช เรืองศรี
100000402 นางสาว สายไหม พงษ์ทอง
100000404 นางสาว สุนิสา จันสารี
100000405 นาง สมหญิง ชัยจินดา
100000406 นางสาว เบญจรินทร์ รัตนสิงห์ขรณ์
100000410 นางสาว พุทธชาติฒ์ คอทอง
100000411 นางสาว ปิยรัตน์ ธีราธรรม
100000413 นางสาว วราภรณ์ ชินไธสง
100000414 นางสาว พรชนิตว์ ตั้งสุวรรณโสภิณ
100000427 นางสาว วีรนุช กุดแถลง
100000433 นาย วิชัย บุญมา
100000438 นางสาว นภาพร สิริรัตนาวรกุล
100000441 นางสาว ณัฏฐา สารีวงษ์
100000443 นางสาว จุฑาภรณ์ แสงอ่อน
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รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง
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ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ท่ัวไป)

ช่ือ - นามสกุล
100000446 นาย ปิยณัฐ เศษจันทร์
100000449 นางสาว พัชร์ธีรัตน์ สุทธาวรรณ์
100000453 นางสาว ฐิตาภรณ์ เวยสาร
100000459 นางสาว เนตรนภา ไชยเป็ง
100000460 นาง นิตยา นุ้ยหล๊ะ
100000463 นาง อัจฉริยาภรณ์ จันทดี
100000469 นางสาว เบญจมาภรณ์ วงษ์คําจันทร์
100000470 นางสาว พรพิมล สหัสทิตย์
100000475 นางสาว ทัศนีย์ ไตรยนาม
100000477 นาย ปรีชา ขําคํา
100000481 นางสาว รพีพรรณ นาคประเสริฐ
100000489 นาย ปิยะวัฒน์ ทองแท่งใหญ่
100000493 นางสาว กรรณิการ์ สัตยาภรณ์
100000497 นางสาว ภักดีพร ธรรมภักดี
100000498 นางสาว โสภา คงสมยุติ
100000503 นาย ปกรณ์ศิริ บั้งทอง
100000504 นางสาว กนกนวล เครือวัล
100000506 นางสาว สุนิษา พุ่มมาลา
100000507 นางสาว ขวัญพนา ปัญญาโชติ
100000509 นาย ปฏิรูป ศิลปรัตน์
100000510 นางสาว สรารินทร์ ศรีวิเศษ
100000514 นางสาว วรัฏฐยา บุญขวัญ
100000515 นางสาว ฉัตรฑิพร เลขะวัฒนะ
100000518 นางสาว จรินทนา เชื้อสะอาด
100000521 นางสาว อันธิกา บุญมีวิริยะ
100000527 นาง กรรณิกา ด้วงรอด
100000529 นางสาว ปนัดดา การดี
100000530 นางสาว สาวิตรี เดชชัย
100000533 นาย ศรัญญู ใจเข่ือนแก้ว
100000534 นางสาว แคทรียา แสนคํา
100000538 นางสาว จิราพร จําปา
100000539 นาย สิทธิโชค กล่อมวิญญา
100000540 นางสาว สุภาพร เตชะปิตุ
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รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง

(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 12  มีนาคม 2561)
ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ท่ัวไป)

ช่ือ - นามสกุล
100000543 นางสาว ชัญญ์ฒณัฏฐา ศิรปัญญาเพ็ชร
100000545 นาย บุญเลิศ ใจหาญ
100000551 นางสาว พนิดา เมฆทัพ
100000552 นางสาว ณฐมน เก่งกล้า
100000553 นางสาว มญชุ์พาณี แสงสุวรรณ์
100000555 นาย ธีรวงศ์ ชวลิตพงษ์
100000557 นางสาว สายชล จันทร์น่วม
100000559 นางสาว มยุรี เดชพิชัย
100000571 นางสาว ณปภา มะโนศรี
100000573 นาย ณัฐกรณ์ มนขุนทด
100000574 นางสาว กรรณิการ์ ตันมาลาภรณ์
100000577 นางสาว ธัญลักษณ์ สีลาจันทร์
100000578 นาย พิมลศักด์ิ วงศ์เทพ
100000580 นางสาว พวงทอง ประพฤติ
100000581 นาย สมพงษ์ จีนชูแก้ว
100000586 นาย ประพัทธ์ เครือวิเสน
100000588 นางสาว ศุภกาญจน์ หล่ายแปด
100000591 นาย ศุภกร จันทรโสภณ
100000594 นางสาว โศภิตรา ไชยชนะ
100000595 นาย พีระวัฒน์ วุฒิพศินกิจ
100000597 นาย โกเมนทร์ ขาวเงิน
100000598 นาย บุลกร ศิริพงษ์
100000599 นางสาว จันทกานต์ิ น้อยสวาด
100000600 นางสาว ชุลีพร วิเสโส
100000602 นางสาว ณีรนุช จันทร์โกมล
100000603 นางสาว สุดาพร สืบวงค์
100000605 นางสาว เปมิกา หังสวนัส
100000606 นางสาว ทิพาภรณ์ เต็มพร้อม
100000607 นางสาว จิราภรณ์ สารทอง
100000609 นางสาว ดวงฤทัย เมืองน้อย
100000613 นางสาว สิริวิมล ฉัตรปวงคํา
100000620 นางสาว อรัญญาณีย์ เพชรคีรี
100000622 นาย ธนากร ยิ้มดี
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รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง

(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 12  มีนาคม 2561)
ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ท่ัวไป)

ช่ือ - นามสกุล
100000626 นางสาว เกศสุรีย์ เปียงสืบ
100000627 นาง ทัศนีย์ โสภา
100000636 นางสาว สุกัญญา พรมมา
100000646 นาย เจนณรงค์ สันป่าแก้ว
100000647 นาย จักรชัย ตัณฑศิลป์
100000652 นางสาว ขนิษฐา บุญคํามา
100000653 นางสาว พิชชารีย์ ตันวราวุฒิกูล
100000657 นางสาว จุฑามาศ ปะนันโต
100000658 นาย ชัยกุล วงษ์สําราญ
100000660 นางสาว ศศิมา สุขนาแซง
100000663 นางสาว ขนิษฐา อินอ่ิม
100000664 นาง ปัณณวีร์ แสนคําภา
100000672 นางสาว วชิรญา เขียนด้วง
100000673 นางสาว ฉัตราวลี ขุนเพ็ง
100000675 นางสาว จุลีย์ จอมปุก
100000685 นางสาว อัญชัน ขุนด้วง
100000687 นางสาว นิชนันท์ ตะกูลมาศ
100000689 นาย ปริญญา การสมเจตน์
100000696 นาย อนุชิต ตั้งเจริญ
100000697 นางสาว เมษา ลาโพธิ์
100000700 นาย ธัชณัฐพงศ์ ศรีทองเพ็ชร
100000701 นางสาว เสาวลักษณ์ ศักด์ิสกุลคุณากร
100000705 นาย ชัชวาลย์ ใจฟอง
100000709 นางสาว ขนิษฐา สุริโย
100000714 นาย ชาญณรงค์ วันพุตธ
100000717 นางสาว กุลริศา เกตุนาค
100000723 นาย วโรจน์ สกุลโต
100000735 นางสาว กัณฐมณี ตุ้ยเตียม
100000737 นางสาว ธราภรณ์ พันกันทะ
100000739 นาย ประสบโชค รื่นสุข
100000740 นางสาว รุ่งนภา แสนเสนาะ
100000746 นาย ปรัชญา พวงบรรเทา
100000747 นางสาว ชลธิชา บุตรคร้อ
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เลขประจําตัวสอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง

(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 12  มีนาคม 2561)
ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ท่ัวไป)

ช่ือ - นามสกุล
100000752 นางสาว ศุภวรรณ บุญรอด
100000753 นางสาว สโรชา เหมือนสุดใจ
100000755 นางสาว วราภรณ์ ปันสุรัตน์
100000759 นางสาว พรพรรณ ทองสุทธิ
100000760 นาย ภาณุเดช พงษ์ไพบูลย์
100000764 นางสาว ศมิษฐา แม้นเหมือน
100000765 นางสาว ศิรดา อารักษ์วาณิช
100000766 นาย ณัฐกร คําอ้ายบุตร
100000767 นางสาว วรากร ราชคม
100000768 นางสาว รุ่งทิวา วิญญายอง
100000776 นางสาว เฉลิมพร ธุระพันธ์
100000779 นางสาว เสาวลักษณ์ แก้วทับทิม
100000783 นางสาว วรินทร์พร จิ๋วรัตนสกุล
100000784 นางสาว หทัยชนก สกุณี
100000786 นางสาว นุชนาฏ ตันวรรณ
100000793 นางสาว อนุสรา แว่นต๊ิบ
100000800 นางสาว สิริวรรณ ขุนทอง
100000803 นางสาว จงสินี เศิกศิริ
100000809 นางสาว เสริมศรี หวานแก้ว
100000810 นางสาว ชัชชญา สังคีรี
100000811 นาย กรวิชญ์ ศรีดาฮด
100000813 นาย รัตนพล คุ้มภัย
100000814 นางสาว กนกฉัตร ยุระชัย
100000819 นางสาว จตุพร คงทรัพย์
100000820 นาย บุศย์ คํานันท์
100000821 นางสาว ศตพร หาญชนะ
100000827 นาย ทรงพล โพธิ์พันธุ์
100000831 นางสาว สํารี ผสม
100000833 นางสาว วันวิสาข์ ชุมแสง
100000836 นางสาว ศันสนีย์ เกิดบุญมี
100000844 นางสาว ปาริชาติ นาสมชัย
100000846 ส.ต.ท. กริชพงษ์ ศิริโภคานนท์
100000847 นางสาว จุติพร ประทุมทอง
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รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง

(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 12  มีนาคม 2561)
ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ท่ัวไป)

ช่ือ - นามสกุล
100000849 นางสาว วิภาวรรณ ศรัทธารัตน์
100000850 นางสาว พวงผกา จินา
100000854 นางสาว รุ่งฤดี อารีรัตน์
100000856 นางสาว สุภาวดี ทองไชย
100000857 นางสาว เกศราภรณ์ วัฒนสิน
100000863 นางสาว นฤมล แซ่ลิ้ม
100000864 นางสาว สุกัญญา พลเรือง
100000869 นางสาว กรรณิการ์ แสนสัจจะ
100000875 นางสาว ชุติมา สวยไทยสงค์
100000876 นางสาว ปรียานันท์ กาญจนารัตน์
100000878 นางสาว พัชราภรณ์ ศรเสนา
100000884 นาย นิติพงศ์ ประภาการ
100000897 นางสาว ณัฐพร พนาลิกุล
100000899 นางสาว ณิชากร สงสุวงค์
100000915 นาย นนทบุตร แย้มศิริ
100000918 นาง สาริกา จอมบุญเรือง
100000922 นางสาว บุศรัตน์ นวะบุศย์
100000926 นาย ศารทูล สมาศิลป์
100000929 นางสาว กาญจนา พูลวงค์
100000930 นางสาว เนตรชนนี คําสัตย์
100000931 นางสาว สุภาพร แก้วโชติรุ่ง
100000956 นางสาว ฉัตราภรณ์ ทองปนแก้ว
100000958 นางสาว ยุวราพร นาคํา
100000970 นางสาว พนารัตน์ ชาญณรงค์
100000973 นาย อนุพงษ์ สารเข้าคํา
100000975 นางสาว จุฑามาศ ป้อมแสง
100000978 นาย วิทวัส ไชยรัตน์
100000984 นางสาว มุกดา เจรจาศิลป
100000986 นาย ธีรศักด์ิ เทียรธีรดิษย์
100000988 นาย ณัชพล อยู่เย็น
100000994 นาง เจนจิรา สังข์ทอง
100000996 นางสาว ดวงกมล พจนา
100000998 นางสาว สุนทรี เจิมขุนทด
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รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง

(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 12  มีนาคม 2561)
ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ท่ัวไป)

ช่ือ - นามสกุล
100001001 นางสาว ซุวัยกัร บินหะยีกาเดร์
100001014 นาย สรศักด์ิ อรอินทร์
100001030 นางสาว สมชิด เสนากลาง
100001034 นางสาว นุชเนตร พิมเสน
100001035 นางสาว ยุวรี แก้วเขียว
100001036 นางสาว จารุวรรณ พุกซอ
100001039 ว่าท่ี ร.ต.หญิง พัชรินทร์ สอนปันดิ
100001041 นางสาว ปราณี สิริราษฎร์
100001053 นาย ศักด์ิดา ร่มรุกข์
100001055 นาย ธีรภัทร บัวคลี่
100001058 นางสาว พัชรี ศรีโมรา
100001059 นาย สัญญา อ่ิมเนย
100001061 นางสาว ไขขวัญ กองจันทร์
100001062 นางสาว ชนิตา ช่างผัสส์
100001068 นางสาว อัญรัตน์ ทองคงหาญ
100001069 นางสาว ธิติมา คุ้มโต
100001070 นางสาว สุกัญญา ฝั้นเครือ
100001073 นาย ธีรภัทร์ บุญฤทธิ์
100001074 นาย พลภัทร คงจังหวัด
100001077 นางสาว ทัศวรรณ ศรีวะอุไร
100001078 นาย อภิสิทธิ์ วงษ์แก้ว
100001083 นางสาว อรทัย พลเล็ก
100001087 นางสาว นฤนารถ อินสว่าง
100001090 นาย คณาพจน์ วิชัยศิริพันธ์
100001100 นาย ทวีศักด์ิ จิตรโสภา
100001101 นางสาว ศุภลักษณ์ ยุพิน
100001112 นาง จารุณี สิงห์พรหมสาร
100001114 นางสาว พัชราภรณ์ สมเทศ
100001116 นาง รัตนาภรณ์ สุขใย
100001119 นางสาว ขวัญลาภ โรจน์วุฒิมงคล
100001122 นาย กีรติ อุสาหวงษ์
100001123 นางสาว ศิริพร แขมคํา
100001128 นางสาว ลิซาร์ กาเหย็ม
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รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง

(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 12  มีนาคม 2561)
ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ท่ัวไป)

ช่ือ - นามสกุล
100001129 นางสาว พัชริดา บัวสิงห์
100001130 นางสาว จุฑารัตน์ โชติศรี
100001131 นางสาว แคทลีน หอมวิเชียร
100001134 นาง วารุภา พรมทา
100001143 นางสาว สุดารัตน์ จันทร์ทอง
100001145 นาย จิรวัฒน์ ทาเทพ
100001151 นาง กษิรา ธนเจริญวัชร
100001154 นางสาว ปวีณวัชร์ อุดมประสิทธิ์กุล
100001170 นางสาว นพมาศ นิวงษา
100001172 นางสาว ทิพวิมล จันทร์สุริย์
100001176 นางสาว ศุภานันท์ แสงพลอย
100001195 นางสาว ทิพญ์สุคนธ์ แก้วกัญญา
100001196 นาย ณรงค์ทรรศน์ กลิ่นเกษร
100001200 นางสาว พฤกจิกา กันทาแจ่ม
100001201 นาย สยาม อินกอง
100001204 นางสาว จุฑามาศ เกียรติอุปถัมภ์
100001208 นาย วชิรวิทย์ พงศาวิภาวัฒน์
100001209 นางสาว ธนานันต์ ด้วงสวัสด์ิ
100001210 นาย อโนชา นัยสุภาพ
100001214 นาย ภัทร สัตยานุรักษ์วงศ์
100001215 นางสาว ธนัญญาณ์ โสภณพุทธพร
100001227 นางสาว สุภาวินี กะการดี
100001230 นางสาว ประภัสสร อิสระไพโรจน์
100001236 นาย วิวัฒน์ สินเอ่ีนม
100001245 นาย จีรวุฒิ พานิชอํานวย
100001248 นาย ธารสวาท พิมเสน
100001249 นาย อิทธิพล ยอดโค้น
100001250 นางสาว จารุพร เจริญแสงชัย
100001251 นาย กิจจา สืบหงษ์
100001254 นางสาว ปาริฉัตร ทัพประไพ
100001257 นางสาว ปิยะมาศ กองอุดม
100001260 นาย จีรพงษ์ จุลพันธ์
100001262 นางสาว จิราภรณ์ นรรัตน์
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รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง

(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 12  มีนาคม 2561)
ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ท่ัวไป)

ช่ือ - นามสกุล
100001266 นาย ดํารงค์ศักด์ิ สุธรรมจา
100001271 นางสาว พรรณจันทร์พร ใจบุญ
100001273 นางสาว สุนิษา คงสุวรรณ
100001283 นางสาว ศิริวัฒนา สุวรรณราช
100001284 นาย ณัฐวิทย์ ญาณพิสิฐกุล
100001285 นาง อารีรัตน์ ทองสุทธิ์
100001289 นาย พงศ์ศักด์ิ สุพรรณพยัคฆ์
100001293 นางสาว กุลปลื้ม ศรีแก้ว
100001300 นางสาว วารีรัตน์ กระจาย
100001303 นาย ประกาศิต แวงวรรณ
100001310 นาง ธนัญญ์สร อินตะมะ
100001311 นางสาว รัชนิดา เครือแก้ว
100001318 นางสาว นฤมล กันหา
100001320 นางสาว สุพรรษา อุไรพันธ์
100001322 นางสาว ปวิตรา อาจวิชิต
100001324 นางสาว นริสรา กาวิวงศ์
100001326 นาย สุรเศรษฐ์ แสงสุวรรณ
100001327 นาย วสันต์ อินทะกูล
100001330 นางสาว ภัทรา ฉัตรชัยพันธ์
100001339 นางสาว วริยา เพียรทาหนอง
100001345 นางสาว พิชชาภรณ์ ขวัญเผือก
100001350 นาย นพพล อินทระ
100001384 นาย อรรถพล ลอมศรี
100001387 นางสาว ทักษรา ศิริจันดา
100001399 นาย เอกพล พูนชัย
100001400 นางสาว พิมพการัง พรมอยู่
100001401 นาย ปัฐวนันท์ พันธุมาตร
100001402 นาย ยุทธนา นาคคํา
100001406 นางสาว เกษรินทร์ แสนใจ
100001407 นางสาว ชญานิษฐ์ หม่ืนเมา
100001412 นางสาว สุวรรณี รุ่งโรจน์
100001421 นาย วรพงษ์ กําบังภัย
100001422 นาย โยธี เปล่งขํา
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รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง

(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 12  มีนาคม 2561)
ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ท่ัวไป)

ช่ือ - นามสกุล
100001424 นาย เกรียงศักด์ิ ประกอบกุล
100001426 นาย จตุรงค์ แก้วประสิทธิ์
100001429 นางสาว ฮาดียะ ดะเซ็ง
100001432 นางสาว ชุติมา บุญเสมา
100001435 นางสาว ปาณิศา ศรีมาลี
100001436 นางสาว อัญชลี ศิริพงศ์
100001439 นางสาว ภรณ์ทิพย์ ศรีละไม้
100001445 นางสาว เบญจวรรณ สุรพล
100001449 นาย ศักด์ิชัย คุณบุราณ
100001472 นางสาว ณัฐกาญจน์ คําลือ
100001474 นางสาว ทิพวรรณ หอมนาน
100001477 นาย บุญจันทร์ ในสว่าง
100001480 นางสาว ยุพาพร อุณหนันท์
100001481 นางสาว อรทัย จันทร์อ่อน
100001485 นาย ชรินทร์ ทริเพ็ง
100001488 นางสาว ปนัดดา จีนประสม
100001491 นาย บดินทร์ ตะนุมาตย์
100001497 นาย ภวิศ บุรินทร์
100001498 นาย ปริญญา ลําคํา
100001499 นางสาว พัชรพร ถึงกลิ่น
100001504 นาย ฉัตรชัย คํามีภักดี
100001524 นางสาว สุภักษร หลงละเลิง
100001531 นางสาว ชัชรีย์ แอบเสลา
100001532 นางสาว มะลิ อ่ิมเอ่ียม
100001533 นางสาว อรวรรณ ดีสุทธิ์
100001537 นางสาว สุภาพร วงค์พุฒ
100001542 นาย ศุภกิจ ยศบุญเรือง
100001543 นางสาว ปริศนา ปฏิมา
100001547 นางสาว ปณิชา นุ้ยวังทอง
100001549 นาย ปวันวิทย์ แสงโสภิต
100001551 นางสาว รุ่งนภา กาวิชัย
100001557 นาย อนุวัฒน์ วรรักษ์
100001561 นาย สรรเพชร พัดยา



รายละเอียดแนบท้าย 1
หน้าท่ี 16/25

เลขประจําตัวสอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง

(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 12  มีนาคม 2561)
ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ท่ัวไป)

ช่ือ - นามสกุล
100001575 นางสาว สุมลรัตน์ กวีมงคลรัตน์
100001580 นางสาว เกศรินทร์ สุวรรณวัฒน์
100001590 นาย บริบูรณ์ หุนตระณี
100001591 นางสาว วิลาสินี เขียวสาคู
100001592 นางสาว อธิติญา ขุนแสน
100001595 นางสาว พัชรี คนยืน
100001599 นางสาว ชวนชม มงคลธวัช
100001609 นางสาว พิมพ์วรีย์ ถาดอก
100001610 นางสาว พิลัยพร ดื่มโชค
100001612 นาย ธวัชชัย บุญกลาง
100001624 นาย วสันต์ หนูนัง
100001629 นางสาว สลักจิต จันทร์ปล้อง
100001630 นาย อานุภาพ สุวรรณา
100001631 นางสาว เจนจิรา อินทะเทพ
100001640 นางสาว ปิยรัตน์ ขําเปรม
100001642 นางสาว พรนิภา ทาวงค์
100001645 นาง กัญญาพร ภูบัวดวง
100001647 นางสาว ภัคจิรา คงเจริญ
100001653 นางสาว ผ่องพรรณ วงศ์ก๋องแก้ว
100001677 นาย วรัญญู พิสฐศาสน์
100001686 นาง ลลิตา หาริกัน
100001688 นางสาว ศิรานุพร ก่ิงคํา
100001694 นาย ครรชิต ป้องพันธ์
100001712 นาย กฤษฎา สาทองขาว
100001721 นางสาว สุวรรณี ชะเอม
100001726 นางสาว กนกภรณ์ ดอนเจดีย์
100001727 นางสาว อารญา อยู่เกษ
100001729 นาย นพดล จันทร์เต็มดวง
100001735 นางสาว จินรินทร์ สุนันทารอด
100001738 นางสาว เนตรนภา ปรีเปรม
100001743 นางสาว ญาณิกา ต้นทอง
100001761 นาง ธัญญารัตน์ ภาบับภา
100001765 นาย ไกรวิชญ์ ปัสสา
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เลขประจําตัวสอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง

(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 12  มีนาคม 2561)
ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ท่ัวไป)

ช่ือ - นามสกุล
100001768 นาง อารีวรรณ ฉิมทับ
100001774 นาย ราชัน ตันถนอม
100001780 นางสาว วิลาวัณย์ มณีเทศ
100001783 นาย วสันต์ ธรรมสอน
100001786 นาง อุไรวรรณ โตสารเดช
100001788 นาง สุพัตรา ดิษฐสระพงศ์
100001792 นางสาว พัชรดา ทองลา
100001796 นางสาว มัณฑณา พานนา
100001804 นาย ศิวดล แก้วพวงใหม่
100001806 นาย บุญญาฤทธิ์ จิณโกฎ
100001816 นางสาว ชุติมา ศรีหนองห้าง
100001824 นางสาว พนิดา เปรมจิตติบันเทิง
100001825 นาง พิมพ์พร เมืองหมี
100001826 นางสาว ลดาวัลย์ รอดคลองตัน
100001842 นางสาว นิสาพร ด้วงสุข
100001846 นางสาว ขวัญชนก ยันตะบุศย์
100001858 นางสาว วรัญญา แก้วฤทธิ์
100001866 นาย เอกชัย สุสกุลโชคดี
100001868 นางสาว อมรรัตน์ แสงเดช
100001887 นางสาว เพ็ญแข ซ้ายวัด
100001888 นางสาว อมรรัตน์ สมสุข
100001890 นางสาว สุวรรณา ขันวิเทียน
100001905 นางสาว เมธินี ทวีผล
100001911 นางสาว ดอกกล้วยไม้ หอมระหัด
100001915 นาย สมศักด์ิ ชอบด่านกลาง
100001931 นางสาว วิจิตรา แก้วนาม
100001932 นางสาว ทิพย์วาสนา หลวงชัย
100001933 นาย ณัฐวุฒิ จิตจักร์
100001937 นางสาว ธนาภรณ์ ระดมเล็ก
100001945 นาย ชรินทร์ โสภณ
100001946 นางสาว สุณิสา วงค์แดง
100001957 นาย กิตติ อินน้อย
100001960 นางสาว วาสนา ไชยฤกษ์
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เลขประจําตัวสอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง

(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 12  มีนาคม 2561)
ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ท่ัวไป)

ช่ือ - นามสกุล
100001966 นางสาว ชุติกานต์ หุตะแสงชัย
100001967 นางสาว นันนิภา ประสันลักษณ์
100001976 นางสาว จุฑารัตน์ เถ่ือนพิทักษ์
100001998 นางสาว ราตรี คชาพันธุ์
100001999 นาย นักปราชญ์ ขลิบปั้น
100002001 นาย วราวุธ ช่างสาร
100002006 นาย บรรเจิด คําก๋อง
100002015 นาย วิวัฒน์ ศรีมุกดา
100002039 นาย อาดิล หวังกุหลํา
100002044 นางสาว อรพรรณ ยืนยง
100002046 นางสาว ตรีชฎา จันทร์นาลาว
100002060 นาย นรัตม์ รัตนติสร้อย
100002082 นางสาว รติยา ก้องกํ่า
100002083 นางสาว ณัฐนันท์ มนต์ประสิทธิ์พร
100002087 นาย ภูกฤษ ดีปาละ
100002102 นาง มลติชา ช่วยขาว
100002104 นาง จีราจันทร์ ศรีปา
100002106 นางสาว อารีย์ กองแตน
100002110 นางสาว นพวรรณ ประจักษ์
100002111 นางสาว จิราภรณ์ แสงฉัตร
100002116 นาย ปวีณ มาศขาว
100002121 นาย ภาณุพันธุ์ รัตน์ทองคง
100002122 นางสาว กมลนัช ปันสุพฤกษ์
100002128 นางสาว พิชญาพร สีเข้ม
100002130 นางสาว ณิญา จันทร์สะอาด
100002132 นางสาว จุฑามาศ ทรัพย์มาก
100002147 นางสาว กรภัทร แซ่ฟู้
100002151 นาย เศรษฐา แสงทอง
100002154 นางสาว ลลิตา ติ๊บประวงศ์
100002159 นางสาว ธรินทร์ญา เทวภูชม
100002167 นาย นําพล บัวสาย
100002173 นาย ธีร์ธนัตภ์ ภาสภิรมย์
100002176 นาย สนธิ์ ไกรวิจิตร
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เลขประจําตัวสอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง

(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 12  มีนาคม 2561)
ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ท่ัวไป)

ช่ือ - นามสกุล
100002180 นาง จรัสศรี แก้วนิลประเสริฐ
100002183 นางสาว ธารทิพย์ สุธรรม
100002186 นางสาว พุทธินันท์ จรัสศรี
100002205 นางสาว ทับทิม แสนมา
100002206 นางสาว อังคณา โชติช่วง
100002215 นางสาว มลฤดี สร้อยแก้ว
100002218 นางสาว ชฎาพร อินเปลี่ยน
100002224 นางสาว เกศสุดา มงคลสัจจา
100002238 นางสาว อภิญญา สาตรา
100002240 นางสาว สกุณี แซ่ลี่
100002252 นางสาว วรรณกนก ชัยพันธ์
100002262 นางสาว ลําดวน สุดใจ
100002271 นางสาว จุฑาทิพย์ วันติ
100002282 นางสาว ดวงพร นันทิกะ
100002298 นางสาว สุปราณี ภักดี
100002302 นาย จารชน เกล้ียงพร้อม
100002313 นางสาว จรรย์อมล หรี่จา
100002317 นาย จิรายุ พูลทวี
100002329 นางสาว วกราววรรณ อ่อนสุขใส
100002338 นาย ชนวัชร์ อุดมพันธ์
100002354 นางสาว อาทิตยา อินต๊ะ
100002358 นาย ณรงค์ฤทธิ์ อยู่เย็น
100002362 นางสาว ฉัตรพร อรุณฉายแสง
100002369 นาย ปรีชา โสวิลัย
100002382 นาง อนุสรา สดโคกกรวด
100002384 นาย ศิริพงษ์ แอ้ชัยภูมิ
100002385 นาย ธวัชชัย เชียงโส
100002395 นางสาว พุทธรัตน์ หาญศึก
100002400 นางสาว รวิษฎา อ่อนอุ่น
100002424 นางสาว วรรณฉวี งานดี
100002426 นาง อมรรัตน์ ยุปาระมี
100002440 นางสาว วิไลลักษณ์ ลําดวน
100002445 นาง สุนารีย์ พวงสายใจ
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รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง

(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 12  มีนาคม 2561)
ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ท่ัวไป)

ช่ือ - นามสกุล
100002447 นางสาว ชณัชา เทือกเถาว์
100002457 นาย ฐณัตพสุธ วุฒิกรกมลโรจน์
100002494 นาย ธนะพงศ์ บูรณะ
100002498 นางสาว ชนิตา ชุมศรี
100002512 นาย ยุทธนา วิเศษสิงห์
100002522 นางสาว พิชชากร สุทธานุกูล
100002527 นางสาว สาวิตรี ไชยอาษา
100002528 นางสาว สุชาดา ศรวัฒนา
100002533 นางสาว สุพรรษา ทับทิมหิน
100002544 นาย ปิยทัศน์ ทองปาน
100002550 นาย ธวัชชัย เถ่ือนยัง
100002566 นางสาว กนกวรรณ คําเกตุ
100002571 นาย พงศ์ศิริ ตารินทร์
100002583 นางสาว อภันตรี มีบุญ
100002584 นาย สงกรานต์ ไทยฤทธิ์
100002588 นางสาว ชลดา ทองล้วน
100002608 นาย อุสมาน อีปง
100002613 นางสาว กนกวรรณ ชูแขวง
100002617 นาย นิตินันท์ นันประดิษฐ์
100002620 นางสาว พัชราภรณ์ พุทธวงษ์
100002624 นาย วรวิทย์ ดํารักษ์
100002630 นางสาว อัจจิมา ควรสงวน
100002637 นางสาว พัชรีย์ ศรีนาวา
100002639 นาย เกียรติทวี วงษ์มาตร
100002641 นาย อภิสิทธิ์ ไชยชาติ
100002660 นางสาว สุพิชา วัฒนปรีชานนท์
100002663 นาย ปกรณ์ วรตันติ
100002671 นาย ภาคภูมิ คงดี
100002686 นาย จาตุรงค์ ชาญจารุ
100002695 นาย ปวรุตม์ มงคลเกียรติชัย
100002696 นางสาว อรพินท์ ทองอร่าม
100002706 นางสาว สุธีมนัส บุญหาญ
100002772 นางสาว ศิรินันท์ จตุนาม
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เลขประจําตัวสอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง

(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 12  มีนาคม 2561)
ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ท่ัวไป)

ช่ือ - นามสกุล
100002780 นาย สมพงษ์ พรมที
100002792 นาย ศราวิชญ์ สายมงคล
100002821 นางสาว ณปภัช นิลเกตุ
100002825 นางสาว รพีพร ฟักเล็ก
100002841 นางสาว สิรินทิพย์ แซ่หลิน
100002860 นางสาว เกศินี วาจิ
100002884 นาย ธัญญ์ ยศชนะ
100002900 นางสาว อนุชิตา รัตนรัตน์
100002929 นาง มัทนา วงทองคํา
100002942 นางสาว เมษา เก้ือคลัง
100002943 นางสาว พรนภา รุ่งสว่าง
100002949 นางสาว ชลธิชา ใจมาแก้ว
100002956 นางสาว รัตนาพร ชุ่มชัย
100002963 นางสาว ทรายทอง ขาวยิน
100002988 นาย ปิยะพงษ์ เสียงสูง
100002994 นาย ภูวิศ บัวเปรม
100002995 นางสาว เก็จแก้ว ภู่ชัย
100003004 นางสาว อุไรรัตน์ ทองมา
100003011 นาย ภูวดล วังอินต๊ะ
100003025 นางสาว เยาวลักษณ์ นาเอก
100003031 นางสาว โชติกา ธนภักดีโชติ
100003045 นางสาว กนกพร บุญเลิศ
100003056 นางสาว พลอย สมบัติสุวรรณ
100003059 นางสาว สุวภัทร สกุลอารีย์มิตร
100003062 นางสาว ยาวารี อาแว
100003068 นางสาว อชิรญาณ์ หิรัญรัตนชัย
100003069 นางสาว วิจิตตรา จันทรเสนา
100003074 นางสาว พิชญ์ทิพา ศุทธิธนาวัฒน์
100003106 นาย นฤเบศ มีเหลือ
100003116 นางสาว พิมพ์ประไพ สันอุดร
100003120 นาย อนุวัฒน์ สุทธการ
100003145 นางสาว ภัทรวรรณ หงษ์คํา
100003157 นาย ปัญญา นามจุมจัง
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เลขประจําตัวสอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง

(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 12  มีนาคม 2561)
ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ท่ัวไป)

ช่ือ - นามสกุล
100003162 นางสาว เมธาพร บํารุงสวัสด์ิ
100003179 นาย กฤตภาส จันจินา
100003180 นาย ณัฐพงษ์ วงค์สายแก้ว
100003197 นางสาว เพ็ญนภา แจ้งกระจ่าง
100003207 นางสาว ปารวีณ์ คงแก้ว
100003208 นาย อรรถพร ชูธรรมเจริญ
100003246 นางสาว ดวงใจ โยธาวงษ์
100003251 นางสาว ศิริทรัพย์ เบลมาเคิส
100003267 นางสาว ณฉัตร ยุงคุณ
100003292 นาย บุญเรือง ประสาทสิน
100003295 นางสาว รุ่งทิพย์ เกาะคู
100003305 นาย วัชรนนท์ ลาวตูม
100003317 นางสาว วิสุณี อยู่วัฒนา
100003347 นางสาว สูธิดา รัสดีดวง
100003351 นางสาว ชลทิพย์ ชลานุเคราะห์
100003354 นางสาว ปานใจ ดํานิล
100003362 นาย กิติวุฒิ ช่างเจริญ
100003368 นาย ศักด์ิสิทธิ์ บุญดํา
100003392 นาย ธีรภัทร ทองสีดํา
100003425 นางสาว กาญจนา ลิมป์กิตติกุล
100003473 นางสาว ธีรดา เขียวแดง
100003478 นางสาว ภาระวี ผูกเกษร
100003481 นางสาว สุภัค ไชยโย
100003500 นาย อนุวัต เป้ดโคกแปะ
100003503 นางสาว กนกกาญจน์ ศักด์ิสิทธิ์
100003506 นางสาว วรัญญา เพ็งขุนทด
100003550 นาย คมจิตร์ คามตะศิลา
100003586 นางสาว ปวีณา เดชคอบุตร
100003588 นาย ปรัชญ์ ปัญญาเหล็ก
100003597 นาย กฤษฎาพันธ์ แย้มกระโทก
100003600 นาย วิศวะนนท์ โสมสิทธิ์
100003601 นาย ฉัตรชัย มาม่ังค่ัง
100003633 นางสาว นิศากร สุวรรณ
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เลขประจําตัวสอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง

(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 12  มีนาคม 2561)
ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ท่ัวไป)

ช่ือ - นามสกุล
100003686 นางสาว ฑิฆัมพร บัวแก้ว
100003694 นางสาว เสวิกุล นุ่นเกลี้ยง
100003741 นาย วรวุฒิ ศรีดี
100003760 นาย กนกศักด์ิ สุริยะโรจน์
100003764 นางสาว สิริรัตน์ แมงทับ
100003794 นางสาว สุนิสา เพ็ชรวิเศษ
100003797 นาย ทศพร ยิ้มอยู่
100003800 นาย พิระพงษ์ เงาแดง
100003820 นาง รัตนา วัฒนาไชย
100003831 นางสาว ปิยพร ภัทรกิจนิรันดร์
100003836 นางสาว ขนิฐา ดอนกันหา
100003850 นาย ปริญญา สุ่มมาตย์
100003872 นางสาว อริศรา พันยะฤทธิ์
100003893 นางสาว อัญชลี ม่วงสุข
100003925 นาย วุฒิชัย สิทธิ
100003933 นาย พนิน สินธวารักษ์
100003950 นาย ยุสรี ดอเลาะ
100003989 นางสาว รัชนี เต๋เอียดหยอ
100004019 นางสาว วราภรณ์ รุ่งขาว
100004028 นาย วันเฉลิม เจี่ยงยี่
100004046 นางสาว อัมพวัน มีทรัพย์ม่ัน
100004059 นาย อติชาต ไชยสุววณ
100004062 นางสาว วนิดา คงรักษ์
100004065 นางสาว ขวัญหทัย ห่วงแสง
100004081 นาย ภาวิต ลี้ศิริเสริญ
100004082 นาย รังสัน หล้าพรหม
100004102 นางสาว อนงค์ ก้านหมากกลาง
100004110 นางสาว บงกชกร เดชโสภา
100004133 ว่าท่ี ร.ต.หญิง ศศิมา แสสาเหตุ
100004140 นางสาว วัชราภรณ์ พลศรี
100004174 นางสาว นนทกานต์ อุ่นลื้อ
100004183 นาย ปรินทร์ โกมลเสนาะ
100004199 นางสาว ณัฐวดี ลางีตัน
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เลขประจําตัวสอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง

(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 12  มีนาคม 2561)
ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ท่ัวไป)

ช่ือ - นามสกุล
100004270 นางสาว นิศารัตน์ อินทร์ภักดี
100004315 นาย เอกลักษณ์ ปินคํา
100004337 นางสาว พิมพ์นิภาณัฐ เหมือนมาตร์
100004377 นางสาว รุจิรา นิยมเดชา
100004386 นาย เกียรติศักด์ิ จันทเวช
100004390 นางสาว สุไรดา มามะ
100004424 นางสาว กลอยใจ เย็นรักษา
100004429 นาย ธงชัย ไทรน้อย
100004447 นางสาว นิลธิตา ฟรอมชัยภูมิ
100004448 นางสาว นวลปรางค์ สีกาหลง
100004492 นาย วรวิทย์ สุขคําปา
100004524 นาย สมเกียรติ จันทร์สว่าง
100004538 นางสาว วิชาภรณ์ สวาทพงษ์
100004598 นางสาว ดาราวรรณ ปันคํา
100004618 นาย ฐิติพงศ์ บุญบุตร
100004632 นางสาว รุ่งทิวา วงศ์ไชย
100004671 นางสาว มารีนา เจ๊ะตาเย๊ะ
100004697 นาย ศักด์ิชัย เนตรคุณ
100004701 นางสาว จุมพิตตา คชวงศ์
100004724 นางสาว เจนจิรา ยองรัมย์
100004800 นางสาว สิริมนต์ พร้อมมูล
100004818 นางสาว พัชรี ธิคําลอง
100004835 นาย อภิวัฒน์ มุ่งร่มกลาง
100004869 นาย วรวัฒน์ น้อยจริง
100004889 นาย ธนพันธ์ สุวรรณสโรช
100004897 นางสาว นรินทิรา ไตรยราช
100004944 นางสาว โชคดี คันธวัน
100004947 นาย ไมตรี กราบทูล
100004975 นาย ศักดินันท์ จันทคณานุรักษ์
100004991 นาย ปฐมพงษ์ รักษา
100005029 นางสาว สุรีรัตน์ จันทะนะ
100005084 นางสาว เบญญาภา โพธารักษ์
100005089 นาย เอกชัย ยี่รัมย์
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เลขประจําตัวสอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง

(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันท่ี 12  มีนาคม 2561)
ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ท่ัวไป)

ช่ือ - นามสกุล
100005120 นาย จารุพัฒน์ ทาเกอูจิ
100005130 นาย ภาณุวัฒน์ ครองหมู่
100005139 นางสาว อรพรรณ วิโสภา
100005198 นางสาว อารยัญต์ ขันทอง
100005311 นางสาว นวลนภา วิลาดลัด
100005333 นางสาว พูนทิพย์ แสนธิไชยยา



รายละเอียดแนบท้าย 2 

กําหนดการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์)  
ตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบตัิการ (ทั่วไป)  

 

ตําแหน่ง เวลา เลขประจําตัวสอบ 

สอบวันอาทติย์ที่ 1 เมษายน 2561 ณ หอประชุมรัชมงคล โรงเรียนสารวิทยา  
ถนนพหลโยธนิ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

08.30 100000001 - 100000124 
จํานวน 
60 คน 

09.00 100000125 - 100000232 
จํานวน 
60 คน 

09.30 100000235 - 100000378 
จํานวน 
60 คน 

10.00 100000379 - 100000571 
จํานวน 
60 คน 

10.30 100000573 - 100000755 
จํานวน 
60 คน 

11.00 100000759 - 100000988 
จํานวน 
60 คน 

รอบเช้า 

11.30 100000994 - 100001236 
จํานวน 
60 คน 

12.30 100001245 - 100001497 
จํานวน 
60 คน 

13.00 100001498 - 100001824 
จํานวน 
60 คน 

13.30 100001825 - 100002215 
จํานวน 
60 คน 

14.00 100002218 - 100002772 
จํานวน 
60 คน 

14.30 100002780 - 100003550 
จํานวน 
60 คน 

15.00 100003586 - 100004800 
จํานวน 
60 คน 

 
 
 
 
 

รอบบ่าย 

15.30 100004818 - 100005333 
จํานวน 
18 คน 

 
   ทั้งน้ี ให้ผูม้ีสิทธิเข้าสอบที่มีเลขประจําตัวสอบข้างต้นจะต้องไปรายงานตัวและเข้ารับฟังคําช้ีแจง 
รายละเอียดต่าง ๆ ก่อนเข้าสอบ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดไว้น้ี 30 นาท ีผู้ใดไม่ไปตามวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าวอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
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