
  
  
 
 

ประกาศส านักพัฒนาอาหารสัตว์ 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครศรีธรรมราช   
   _______________ 

ตามประกาศส านักพัฒนาอาหารสัตว์  ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕6๓  เรื่อง รับสมัครบุคคล
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครศรีธรรมราช สังกัดส านัก
พัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรรนั้น 

ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพ่ือจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการทั่วไป และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร พร้อมทั้งระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เลือกสรรฯ โดยวิธีดังต่อไปนี้ 

ก.) รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างฯ 
     ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
     อนึ่ ง  การตรวจคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการเลือกสรรตาม

เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ กรมปศุสัตว์ได้ตรวจสอบและประกาศข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรได้  
รับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครการ
เลือกสรรฯ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้เข้ารับการเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่งไม่ตรงตามประกาศท่ีรับสมัครฯ จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 

ข.) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยวิธี 
การสอบ ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 

     ๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณี กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง    
สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อกางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกงสวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตน
เป็นสุภาพชน 

     ๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการสอบ 
     ๓. ต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ไปในวันสอบทุกครั้ง 

หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบก็ได้ 
     ๔. การเข้ารับการสอบ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ทดสอบตัวอย่างและสอบสัมภาษณ์   

ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๔.๑ ห้ามน าเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
 ๔.๒ ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเริ่มสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้อง

สอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว  
 
 

                   ๒/ ๔.๓ ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติ... 
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 ๔.๓ ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่

ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด   
 ๔.๔ ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบก าหนดให้เท่านั้น 
 ๔.๕ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว     

๓๐ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
 ๔.๖ ผู้เข้ารับการสอบจะต้องเข้าสอบตามต าแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาที่

ก าหนดในตารางสอบผู้ที่เข้าสอบผิดต าแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิสอบในต าแหน่งที่สมัครไว้ 
 ๔.๗ ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่สอบและห้องสอบที่ก าหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่

ในการสอบสมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนนส าหรับสมรรถนะนั้น 
 ๔.๘ เขียนชื่อ - นามสกุล สมรรถนะที่สอบ ต าแหน่งที่สมัครสอบและเลขที่ประจ าตัว

สอบเฉพาะในที่ท่ีก าหนดให้เท่านั้น 
 ๔.๙ เมื่ ออยู่ ในห้องสอบขณะสอบไม่ พูดหรือติดต่อกับผู้ เ ข้ าสอบ อ่ืนหรือ

บุคคลภายนอกและไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ 

 ๔.๑๐ ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งค าตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อน จึงจะออกจากห้องสอบได้ 

 ๔.๑๑ แบบทดสอบ กระดาษค าตอบที่ใช้ในการสอบจะน าออกจากห้องสอบไม่ได้เว้น
แต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น 

 ๔.๑๒ เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุดท า
ค าตอบจะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมสอบได้   
อนุญาตแล้ว 

 ๔.๑๓ เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยฉับพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยัง
ไม่ได้เข้าสอบและต้องไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่ 

 ๔.๑๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบนี้หรือผู้ใดทุจริต หรือ
พยายามทุจริตอาจไม่ได้อนุญาตให้เข้ารับการสอบ และคณะกรรมการด าเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงดการให้
คะแนนก็ได้ 

 ๔.๑๕ ผู้ใดไม่มาภายในก าหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่
มีสิทธิเข้ารับการสอบครั้งนี้ 

 
 
 
 
                         ๓/  ค.) ก าหนด เวลา... 
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ค.) ก าหนด เวลา สถานที่ในการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
     ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบตามวันเวลา สถานที่ในตารางสอบ ดังนี้ 
 

วัน เวลา วิชาที่สอบ สถานที่สอบ หมายเหตุ 
วันที่  
๑๑ 

มกราคม 
พ.ศ. ๒๕6๔ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. - ความรู้ความสามารถทั่วไป 
  (๒๐๐ คะแนน) 
- ความรู้ความสามารถเฉพาะ 
  ต าแหน่ง (๒๐๐ คะแนน) 
 ศูนย์วิจัย 

และพัฒนา 
อาหารสัตว์

นครศรีธรรมราช 

เวลาสอบ 
อาจปรับ 
เปลี่ยนได้ 
ตามความ 
เหมาะสม 

 ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. สอบสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) 
- บุคลิกภาพ ท่วงที วาจา 
- ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
- มนุษย์สัมพันธ์ 
- ทัศนคติ แรงจูงใจ 
 

  
ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างฯ  
  ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร โดยการสอบ
ข้อเขียนและสัมภาษณ์ ในวันที่  ๑๓ มกราคม  ๒๕6๔  ตามสถานที่ที่เปิดรับสมัคร  (ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสัตว์นครศรีธรรมราช  โทร. 0 7580 9395 - 6 หรือทางเว็บไซต์ ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ 
http://nutrition.dld.go.th  หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน”  หรือเว็บไซต์กรมปศุสัตว์ www.dld.go.th 
หัวข้อ “ข่าวสารประชาสัมพันธ์  หัวข้อย่อย “ข่าวรับสมัครงาน”  

  ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ มาเข้ารับการเลือกสรรโดยการสอบ
ข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๑ มกราคม  ๒๕6๔  เวลา ๐๙.๐๐  น. เป็นต้นไป (กรุณามาก่อนเวลา 
30 นาที)  ณ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครศรีธรรมราช   ผู้ใดไม่มาภายในก าหนดวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบครั้งนี้ 

        ประกาศ  ณ  วันที่         มกราคม  พ.ศ. ๒๕6๔ 

 

            (นายอิทธิพล เผ่าไพศาล) 
     ผู้อ านวยการส านักพัฒนาอาหารสัตว์ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ กรมปศุสัตว์ 

ลงวันที่           มกราคม  พ.ศ.  ๒๕6๔ 

รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 
 
 

 เลขประจ าตัวสอบ     ชื่อ - สกุล 
 

 0๑ นางสาวญานิกา    สุวรรณรัตน์    

 02 นางสาวเพ็ญศิริ   จุลภักดิ ์   

 03 นางสาววารี     คงนุกูล   

 0๔ นางสาวธิดารัตน์   แซ่ลิ่ม   

 0๕  นางสาวประณัยยา    ยอดระบ า   

 0๖  นางสาววิภา   แซ่อ้ึง   

 0๗  นางสาวจุฑารัตน์    ไพลอย   

 0๘  นายศรวัส     วิเศษสินธุ์   

 0๙  นางสาวปิยนันท์    มั่นคง   

 ๑๐ นางสาววิมลวรรณ    ปานสุข   

 ๑๑  นางรุ่งทิพย์     สุขสวัสดิ์   

 ๑๒  นางสาววรรณิศา    ไสน้ าแก้ว   

 ๑๓ นางสาวศุนันต์ธิดา    พรหมจรรย์ 

 ๑๔  นางสาวณศิภัศ    ธีระอิสริยาภัทร   

 ๑๕ นางสาวทิพย์สุดา    ศิริรักษ์ 

 ๑๖ นางสาวชาลิสา    คลังทรัพย์   

 ๑๗ นายผงาด     กลั่นเรืองแสง 

 ๑๘ นางสาวเสาวรักษ์   เรืองช่วย   

 ๑๙ นางสาวเสาวลักษณ์    ธานีรัตน์ 

 ๒๐ นายยาริ    นุกูล   

 ๒๑  นายจิรศักดิ์    รูปโอ   

 ๒๒  นางสาวปนัฏฐา   นพกร   

 ๒๓ นางสาวอุไรวรรณ   วุฒิมานพ 
 

2/24 นายกฤษฎา...  
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 เลขประจ าตัวสอบ     ชื่อ - สกุล 

 ๒๔  นายกฤษฎา    เสือชาวป่า   

 ๒๕ นางสาวพัชรพร   แสงอภัย 

 ๒๖ นางสาววิไลรัตน์   คงกุล   

 ๒๗ นายสมพงศ์    ด าปาน 

 ๒๘ นางสาวส ามโน   บุญคงมาก   

 ๒๙ นางสาวเจะยาลิตา   ปะดูกา 

 ๓๐ นางสาวเฑียรมณี   พรัมรัตนพงศ์   

 ๓๑  นางสาวพัณณิตา   ดิษฐนงค์   

 ๓๒  นางสาวกาญจนา    ชุมเปีย   

 ๓๓ นางสาวศศิธร    ภู่ดอก 

 ๓๔  นายสรสิช    เทียนทอง   

 ๓๕ นางสาวพิมพ์วลัญช์   ติ้งซุ่ยกุล 

 ๓๖ นางสาวกัญญาณัฐ   คีรีวงศ์   

 ๓๗ นายนเรนทร    ผอมด า 

 ๓๘ นางสาวณฤดี    ชูใหม่   

 ๓๙ นางสาวกาญจนา   ทองแก้ว 

 ๔๐ นางสาวพัชรีย์    วงษสม    

 41 นางสาวกชภัส    โสพรรณรัตน์ 

 42 นางสาวรัชนีนาถ   หนูแป้น 

 43 นางสาวสโรชา    หมกทอง 

 44 นายช. พิชญา    ดวงจันทร์ 

 45 นางสาวเพ็ญวดี   เพชรชนะ 

 46 นางสาววารุณี    ทองรักจันทร์  

 47 นางสาวศศิธร    เขาทอง 

 48 ว่าที่ร.ต.สุรพงษ์   ชุมภาที 

 

 
3/49 นางสาวนรีรัตน์...  
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 เลขประจ าตัวสอบ         ชื่อ - สกุล 
 

 49 นางสาวนรีรัตน์   ศรีสุวรรณ 

 50 นางสาวชุติมันต์   แซ่ซิ่น  

 51 นางสาวกาญจน์นาริน  ชูจ า  

 52 นายรัฐชเดช    เพชรัชภักด ี  

 53 นางสาวอลิสา    ยศศักดิ์   

 54 นางปุณยนุช    หัสดินทร์   

 55 นางสาวน้ าทิพย์   ทองลาด   

 56 นางสาวสุธาสินี   อนันตกูล 

 57 นายกิตติศักดิ์     ชุมพันธ์  

 58 นางสาวฉัตรชนก   ใจกระจ่าง  

 59 นางสาวอนก     ชลสินธุ ์  

 60 นางสาวธิดารัตน์   ศิริรัตน์  

 61 นางสาวกาญจนา   เอียดแก้ว  

 62 นายธาริน    โพธิ์ทอง  

 63 นางสาวณิชากร   สุวรรณ  

 64 นางสาวชาลิสา   พานชาตรี  

 65 นายสันติภาพ    พรหมเกิด  

 66 นางสาวชุธิมาษ   พยายาม 

 67 นางสาวชนม์นิภา   เหมทานนท์  

 68 นางสาวจุฑารัตน์    สมัยแก้ว   

 69 นางสาวปาลิดา   หีมมิน๊ะ  

 70 นายสุเมธิน    คชภูม ิ  

 71 นางสาวณัฐญดา   หิมคุณ  

 72 นางศิริรัตน์    รุ่งประภัศร์  
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 73 นางสาวภรรัตนพัฒน์   เนาว์สุวรรณ  

 74 นายวัฒนา    วัฒนศิริ  

 75 นางสาวเพ็ญพิชา   นาคบ ารุง  

 76 นางสาวณัฐพร    ทิพย์อักษร 

 77 นางสาวพรพรรณ   บัณฑิศักดิ์  

 78 นายนิธิวัฒน ์   ฉิมแก้ว  

 79 นางสาวศศิวิมล   จักมุณี  

 80 นางสาวศิริรัตน์   สุขแก้ว  

 81 นางสาววไลพรรณ   ทวีธรรมสิริกร  

 82 นายชัชชนะ    เล่งอี้  

 83 นายพิสุทธิ์   องพิสิฐ  

 84 นางสาวมยุรี   แดงบัวทอง  

 85 นางสาวระพิน   ชุมทอง  

 86 นางสาวศศิพร    เพชรรัตน์ 

 87 นางสาวดุจฤดี   บุญธรรม  

 88 นางสาววรนิต   พรายทิพย์  

 89 นายสุทธิชัย   วรรณสิทธิ์ 

 90 นายกู้เกียรติ   เธียรโชต ิ  

 91 นายภัชฐเชษ   ภัชเดชเพชรไพศาล 

 92 นางสาวกมลพรรณ  จันทรบุญแก้ว 

 93 นายอนุกูล   พันเศษ 

 94 นางสาวชลกานต์  ปราบกรี 

 95 นางสาวอัญฌรัตน์  ปัญจเดช 

 96 นางสาวอารีรัตน์    ชุมเปีย 

 97 นางสาวพิมสวัสดิ์  บัวนาค 

 98 นางสาวเกสริน   ทองสมัคร์ 

 99 นางสาวฉัตมณี   พันธรักษ์ราชเดช 

 100 นายปกรณ์   ประทุมวรรณ 
            ____________________________  


