
 
 

 
 

 

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

เรื่อง   รายชื่อผูสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ 

ในตำแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

------------------------------- 

ตามท่ีไดมีประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง รบัสมัคร

สอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการในตำแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  

โดยรับสมัครสอบทางอินเทอรเน็ต ตั้งแตวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที ่๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นั้น 

บัดนี้ การรับสมัครสอบไดเสร็จสิ้นแลว ปรากฏวา มีผูสมัครสอบที่ไดดำเนินการสมัครสอบ 

ตามข้ันตอนครบถวน และไดชำระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบตามวัน เวลา ที่กำหนด จำนวน ๖๔ ราย  

จึงจะประกาศรายชื่อผูสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการในตำแหนงนักวิเคราะห

นโยบายและแผนปฏิบัติการ ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตามรายชื่อแนบทายประกาศนี ้

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผูสมัครสอบขางตนนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไดประกาศ 

ตามขอมูลและขอเท็จจริงที่ผูสมัครสอบไดรับรองตนเองในใบสมัครสอบวาเปนผูที่มีคุณสมบัติ ท่ัวไป  

ไมมีลักษณะตองหาม และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏ

ภายหลังวา ผูสมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไมตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิที่สมัครสอบ ก.พ.  

มิไดรับรองวาเปนคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือวาผูสมัครสอบรายนั้นเปนผูไมมีสิทธิเขาสอบ 

สำหรับผูที่สมัครสอบภายในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ไวแลว แตไมมีรายชื่อเปนผูสมัครสอบ 

แขงขันฯ ตามประกาศนี้ ถายืนยันวาเปนผูมีสิทธิเขาสอบหรือเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ 

ใหเขียนคำรองพรอมแนบสำเนาหลักฐาน ตามแนบทายประกาศนี้  ยื่นตอสวนการเจาหนาท่ี สำนักงาน

เลขานุการกรม ชั้น ๓ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ หากปรากฏวาเปนผูสมัครสอบที่มีสิทธิเขาสอบ สำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร จะประกาศรายชื่อเปนผูสมัครสอบแขงขันฯ เพ่ิมเติมตอไป ถาไมดำเนินการภายในกำหนด

ดังกลาว จะไมมีสิทธิเขาสอบแขงขันฯ ในครั้งนี ้

อนึ่ง เนื่องจากในปจจุบันสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยูในความเสี่ยงตอการเกิดภาวะวิกฤติ 

ด านสาธารณสุข โดยจำนวนผูติด เชื้ อรายใหมและผูป วยสะสมมีแนวโนมเพิ่มสู งขึ้นอยางตอเนื่อง  

เพ่ือเปนการปองกัน และลดความเสี่ยงการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

มิใหสงผลกระทบตอสุขภาพของผูสมัครสอบ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จึงจำเปนตองมีการปองกัน 
 

การแพรระบาด... 
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รายชื่อผูสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ 

ในตำแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

(แนบทายประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

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

 

รหัสประจำตัวสอบ ชือ่ – นามสกุล 

641101 นายจักรรัตน พรหมบุตร 

641102 นางสาวกัญญวรา อ้ือเทียน 

641103 นายอริญชยวิทย เย็นฉ่ำ 

641104 นางสาวศีรณา บัวดอกตูม 

641105 นางพรพรรณ สอนสุภาพ 

641106 นางสาวณัฐฌา มงคลสุวรรณ 

641107 นางสาวณัฐวรา ชั้นสกุล 

641108 นางสาวภัทรียา งิ้วราย 

641109 นางสาววิลาสิน ี เสนมา 

641110 นางสาวเบญจาพร มธุลาภรังสรรค 

641111 นายณัฐพงศ สุทธ ิ

641112 นายปยะ เฮงมีชัย 

641113 นายธนัทพัฒน ทาตะคุณ 

641114 นายไผท วงศหนอแกว 

641115 นางสาวณฐนันท ธาตุทำเล 

641116 นางสาวกมลรัตน สัมมาตริ 

641117 นางสาวพิมพนภัส ฌาดา 

641118 นายศิวะ ทิพศิลา 

641119 นางสาวจุฑาทิพย หมื่นปราบ 

641120 นางสาวธัญชนิต อุบลศรี 

641121 นางสาวกัญญาณัฐ นพสงค 

641122 นางสาวสุมาภรณ ไทยวัน 

641123 นางสาวสุภาพรรณ อุนเสร ี

641124 นางสาวปวรา เกียรติทนง 

641125 นางสาวปวิตรา ตรีณาวงษ 

641126 นางสาวปาริชาติ วงศสุนพรัตน 
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รหัสประจำตัวสอบ ชือ่ – นามสกุล 

641127 นายธนะพันธ เหลืออัมพร 

641128 นายดำรงพล ชนะวรรณ 

641129 นางสาวณิชนันท สันทราย 

641130 นายปวินท จันทนา 

641131 นางสาวธิดาแกว โพพิทูล 

641132 นายสรวีย วิจิตรอินทรามาศ 

641133 นางสาวมาลีรัตน ขำสกุล 

641134 นางสาวศิริโรจน วงศกระจาง 

641135 นางสาวนิธิวด ี ธงชัย 

641136 นายจักรกวินท เปยมวรการุณย 

641137 นางสาวชนฎิา ชวยนะ 

641138 นายอาทิตย แกวแหวน 

641139 นายคณนิ โยธานัก 

641140 นางสาวชลิดา บำรุงศรี 

641141 นางสาวสุชาบดี เหลืองอารีพร 

641142 นายกรวัชร ทนงค 

641143 นางสาวชญาดา ดีมาลัย 

641144 นายพันธุภูม ิ กานติกูล 

641145 นายศตพล สุคนธชาติ 

641146 นางสาวนิภาธร โภควรรณากร 

641147 นายพงศกร ทองดี 

641148 นางสาวศุภลักษณ ยุพิน 

641149 นางสาวกัลยสุดา สงสวัสดิ ์

641150 นางสาวฐิติพร มงคลชู 

641151 นางสาวจุฑามาศ เจตวิทูร 

641152 นางสาวณัฐพร ศรลัมพ 

641153 นายธนิต อุปมายันต 

641154 นายวิริยะ พีระพัฒนพงษ 

641155 นายนราธิป ทองรอง 
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รหัสประจำตัวสอบ ชือ่ – นามสกุล 

641156 นายชาตรี จันทร 

641157 นายพิเนต ตันศิริ 

641158 นางสาวศศิธร เพชรสถิตย 

641159 นางสาวสิริพร สรรพนุเคราะห 

641160 นางสาวกุลลา ถิ่นวิไล 

641161 นางสาวขวัญฤทัย ฤคดี 

641162 นายวรเวช สวางเดือน 

641163 นางสาวนิธีวด ี โฉมยา 

641164 นายสากล สุวรรณรัตน 

 

 

 



แบบคำรองขอเปนผูสมคัรสอบแขงขันเพือ่บรรจุและแตงตัง้บุคคลเขารบัราชการ 
ในตำแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบตัิการ 

ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

เขียนที่ ........................................................... 

วันที่ ........... เดือน .......................... พ.ศ. ............. 

เรียน  ประธานคณะกรรมการดำเนินการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงต้ังบุคคลเขารับราชการ 
ในตำแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

  ดวยขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)........................................................................................ 
เลขประจำตัวประชาชน ...................................... หมายเลขโทรศัพท ................................ ไดสมัครสอบแขงขัน
เพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการในตำแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ของสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร และไดชำระเงินคาสมัครสอบเรียบรอยแลว โดยไดรับเลขชำระเงินเลขที่ (เลขที่อางอิง ๑.) 
คือ ................................................. แตปรากฏวาไมมีชื่อเปนผูสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคล 
เขารับราชการในตำแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ตามประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ลงวันที ่16 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผูสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ 
ในตำแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ จึงขอยื่นคำรองตอคณะกรรมการดำเนินการสอบแขงขันฯ 
เพ่ือขอเปนผูสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการในตำแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
ปฏิบัติการ ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในครั้งนี้ โดยสงสำเนาหลักฐานประกอบมาเพ่ือโปรดพิจารณา ดังนี้ 

๑. สำเนาหลักฐานการสมัคร 
- ใบสมัครท่ีมีเลขประจำตัวสอบชัดเจน พรอมลงลายมอืชื่อในใบสมัครครบถวน 
- หลักฐานการชำระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พรอมรับรองสำเนา 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความดังกลาวขางตน และเอกสารที่แนบมาพรอมนี้ เปนความจริง 
ทุกประการ หากมีการตรวจสอบแลว ปรากฏวา ขอความและเอกสารดังกลาวเปนเท็จ ใหถือวาขาพเจา 
เปนผูขาดคุณสมบัติในการเขารับการสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งนี้ และขาพเจาจะไมขอเรียกรองสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น 
จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 
ลงชื่อ ............................................................ ผูยื่นคำรอง 

(.............................................................) 

วันที ่........... เดือน ...................... พ.ศ. ............ 

 
หมายเหต ุ: ชองทางการติดตอและจัดสงขอมูลใหสวนการเจาหนาที่ สำนักงานเศรษฐกจิการเกษตร 

๑. โทรศัพทหมายเลข ๐ ๒๙๔๐ ๗๒๒๗ / โทรสารหมายเลข  ๐ ๒๙๔๐ ๗๒๒๘ 

๒. จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) : personnel@oae.go.th 

ภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ 


