








รายชืไอขຌาราชการผูຌผานการคัดเลือกขัๅนตอนทีไ ๎ 

เพืไอเป็นขຌาราชการผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง รุนทีไ ํ๔ 

 

ทีไ เลขประจ าตัวสอบ ชืไอ – นามสกุล สวนราชการ 
ํ ๒ํ์์ํ๐์์๎ นายธนวศม์  สัญญานุจิต กรมประชาสัมพันธ์ 
๎ ๒ํ์์ํ๐์์๐ นางสาวอธิษฐาน  สยยงคะ ส านักลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
๏ ๒ํ์์ํ๐์์๑ นายธนิตย์  บุณยะวันตัง ส านักงบประมาณ 

๐ ๒ํ์์ํ๐์์๒ นายธีรวัจน์  พวงรอด ส านักงานคณะกรรมการขຌาราชการพลรือน 

๑ ๒ํ์์ํ๐์์๓ นางสาวปาณพร  สมบัติปດยม ส านักงานคณะกรรมการขຌาราชการพลรือน 

๒ ๒ํ์์ํ๐์์๔ นางสาวนຌอง฿หม  สงสริมรัตน์ ส านักงานคณะกรรมการขຌาราชการพลรือน 

๓ ๒ํ์์ํ๐์์๕ วาทีไรຌอยตรีอนันต์  สิทธิวัฒนานนท์ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ 

๔ ๒ํ์์ํ๐์ํ์ นางสาววรรณมาศ  นຌอยสุวรรณ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ 

๕ ๒ํ์์ํ๐์ํํ นางสาวทิพยรัตน์  วงษ์สงา 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ 

ํ์ ๒ํ์์ํ๐์ํ๎ นางสาวตวงทอง  สังข์กຌว 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ 

ํํ ๒ํ์์ํ๐์ํ๏ นายเตรธร  ตันตยาวนารถ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา 
การศรษฐกิจละสังคมหงชาติ 

ํ๎ ๒ํ์์ํ๐์ํ๐ นางสาวสาลินี  บุญตน 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา 
การศรษฐกิจละสังคมหงชาติ 

ํ๏ ๒ํ์์ํ๐์ํ๒ นางสาวรัฐสภา  ทรัพย์มือง 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
ศรษฐกิจละสังคมหงชาติ 

ํ๐ ๒ํ์์ํ๐์ํ๓ นางสาวอภิญญา  นิลยอง 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา 
การศรษฐกิจละสังคมหงชาติ 

ํ๑ ๒ํ์์ํ๐์ํ๔ นางสาวนันท์ปพร  มหาเมຌ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา 
การศรษฐกิจละสังคมหงชาติ 

ํ๒ ๒ํ์์ํ๐์๎์ นายตชธรรม  วัศรากิจกุล กรมศุลกากร 

ํ๓ ๒ํ์์ํ๐์๎๎ นางสาวนวธี์ฬส  พุฒมือง กรมสรรพสามิต 

ํ๔ ๒ํ์์ํ๐์๎๐ นางสาวธนพร  รักความสุข กรมสรรพสามิต 

    

อกสารนบ ํ 



๎/๒ 

 

ทีไ เลขประจ าตัวสอบ ชืไอ – นามสกุล สวนราชการ 
ํ๕ ๒ํ์์ํ๐์๎๑ นายวิริยะ  ผลหม กรมสรรพากร 

๎์ ๒ํ์์ํ๐์๎๒ นายสิรวิชญ์  ผลึกมณฑล กรมสรรพากร 

๎ํ ๒ํ์์ํ๐์๎๓ นางสาวทรรศนันทน์  จ าปา กรมสรรพากร 

๎๎ ๒ํ์์ํ๐์๎๔ นางสาวธวัลรัตน์  เชยพงศ์พาณิช กรมสรรพากร 

๎๏ ๒ํ์์ํ๐์๎๕ นางสาวพิชชา  ลิๅมศิริ กรมสรรพากร 

๎๐ ๒ํ์์ํ๐์๏์ นางสาวกรรักษ์  ศิลานุกิจ กรมสรรพากร 

๎๑ ๒ํ์์ํ๐์๏ํ นางสาวรวิสรา  หทัยสรี กรมสรรพากร 

๎๒ ๒ํ์์ํ๐์๏๎ นางสาวฐิตินันท์  จินดานຌอม กรมสรรพากร 

๎๓ ๒ํ์์ํ๐์๏๑ นางสาวอภิญดา  สรีวัฒน ์
ส านักงานคณะกรรมการนยบาย
รัฐวิสาหกิจ 

๎๔ ๒ํ์์ํ๐์๏๒ นางสาวณัฐพัชร  ทวีวรรณบูลย์ 
ส านักงานคณะกรรมการนยบาย
รัฐวิสาหกิจ 

๎๕ ๒ํ์์ํ๐์๏๓ นางสาวปรกฉัตร  อุดมสิทธิ์ 
ส านักงานคณะกรรมการนยบาย
รัฐวิสาหกิจ 

๏์ ๒ํ์์ํ๐์๏๔ นางสาวบญจวรรณ  ชุมชูบุญ 
ส านักงานคณะกรรมการนยบาย
รัฐวิสาหกิจ 

๏ํ ๒ํ์์ํ๐์๏๕ นางสาวลลิตา  ละสอน ส านักงานศรษฐกิจการคลัง 
๏๎ ๒ํ์์ํ๐์๐์ นางสาวภารดี  นาคสาย ส านักงานศรษฐกิจการคลัง 
๏๏ ๒ํ์์ํ๐์๐ํ นางสาวอัจฉรา  ชิดครือ ส านักงานศรษฐกิจการคลัง 
๏๐ ๒ํ์์ํ๐์๐๎ นางสาวณิชาภา  วงษ์สมบูรณ์ ส านักงานปลัดกระทรวงกษตรละสหกรณ์ 
๏๑ ๒ํ์์ํ๐์๐๑ นางสาวอภิญญา  ขนุนทอง ส านักงานศรษฐกิจการกษตร 

๏๒ ๒ํ์์ํ๐์๐๒ นางสาวศิริกาญจน์  ลิศอ าเพนนท์ ส านักงานศรษฐกิจการกษตร 

๏๓ ๒ํ์์ํ๐์๐๓ นางสาวกมลพรรณ  สุดททอง ส านักงานศรษฐกิจการกษตร 

๏๔ ๒ํ์์ํ๐์๐๔ นางสาวพรรษกร  กຌวงามพรรณ์ ส านักงานศรษฐกิจการกษตร 

๏๕ ๒ํ์์ํ๐์๐๕ นางสาวรุจาภา  พใญปฐม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
๐์ ๒ํ์์ํ๐์๑์ นางสาวกฤษณี  ศรีลางค์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
๐ํ ๒ํ์์ํ๐์๑๎ นายสุขวิทย์  ตนาราง ส านักงานการปฏิรูปทีไดินพืไอกษตรกรรม 

๐๎ ๒ํ์์ํ๐์๑๏ นางสาวฐิติยา  พาณิชยวชสันติ ส านักงานการปฏิรูปทีไดินพืไอกษตรกรรม 

๐๏ ๒ํ์์ํ๐์๑๒ นายกฤตเชย  พลินทรนันท์ กรมหมอนเหม 

๐๐ ๒ํ์์ํ๐์๑๓ นางสาวศศิพิมพ์  ลิไมมณี กรมหมอนเหม 

    



๏/๒ 

 

ทีไ เลขประจ าตัวสอบ ชืไอ – นามสกุล สวนราชการ 

๐๑ ๒ํ์์ํ๐์๑๔ นายก าธร  มงคลสาร 
ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
ละความมัไนคงของมนุษย์ 

๐๒ ๒ํ์์ํ๐์๒์ นางสาวกัญตสร  มธาสกุลวงศ์ กรมกิจการดใกละยาวชน 

๐๓ ๒ํ์์ํ๐์๒ํ นายชัยวุฒิ  อมรประสริฐกิจ กรมการขนสงทางบก 

๐๔ ๒ํ์์ํ๐์๒๎ นางสาวทิพย์วัลย์  พิศาลปติ กรมการขนสงทางบก 

๐๕ ๒ํ์์ํ๐์๒๏ นางสาวฐิติมา  สงงาม กรมการขนสงทางบก 

๑์ ๒ํ์์ํ๐์๒๐ นางสาวสิริลักษณ์  ทองมณี กรมการขนสงทางบก 

๑ํ ๒ํ์์ํ๐์๒๑ นางสาวลักษณ์วดี  จ าปาเชยศรี กรมทาอากาศยาน 

๑๎ ๒ํ์์ํ๐์๒๒ นายนันทวุฒิ  บุญอินทร์ กรมทางหลวง 
๑๏ ๒ํ์์ํ๐์๒๓ นางสาวสาวิตรี  จงรักจิตต์ กรมทางหลวง 

๑๐ ๒ํ์์ํ๐์๒๔ นางสาวกิตติยา  กຌวมี 
ส านักงานนยบายละผนการขนสงละ
จราจร 

๑๑ ๒ํ์์ํ๐์๓์ นางสาวจุฑามาศ  สงค า 
ส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 

๑๒ ๒ํ์์ํ๐์๓๎ นางสาวสุชาธิษณ์  วิรุฬห์ภิญญ 
ส านักงานนยบายละผน
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 

๑๓ ๒ํ์์ํ๐์๓๐ นายพิชษฐ์  อธิภาคย์ กรมควบคุมมลพิษ 

๑๔ ๒ํ์์ํ๐์๓๑ นายวิจารณ์  อินทรก าหง กรมควบคุมมลพิษ 

๑๕ ๒ํ์์ํ๐์๓๒ นางสาววิลาวัลย์  ธนศมณีรัตน์ กรมควบคุมมลพิษ 

๒์ ๒ํ์์ํ๐์๓๓ นางสาวณัฏฐินีพร  สรຌอยสูงนิน กรมควบคุมมลพิษ 

๒ํ ๒ํ์์ํ๐์๔์ นายอนุศักดิ์  ประสมสิน กรมทรัพยากรนๅ าบาดาล 

๒๎ ๒ํ์์ํ๐์๔ํ นางสาวมนัสวี  ฮงสุวรรณ กรมทรัพยากรนๅ าบาดาล 

๒๏ ๒ํ์์ํ๐์๔๏ นายสัครินทธ์  อຌนประวัติ กรมอุทยานหงชาติ สัตว์ป่า ละพันธุ์พืช 

๒๐ ๒ํ์์ํ๐์๔๒ นางสาวสุดา  อิทธิสุภรณ์รัตน์ กรมสงสริมคุณภาพสิไงวดลຌอม 

๒๑ ๒ํ์์ํ๐์๕์ นางสาวปวภทร  ภัณฑิราวุฒิ กรมอุตุนิยมวิทยา 

๒๒ ๒ํ์์ํ๐์๕ํ นายพีรัสม์  มตตา ส านักงานสถิติหงชาติ 
๒๓ ๒ํ์์ํ๐์๕๎ นางสาวนวรัตน์  จันทร์กระวน ส านักงานสถิติหงชาติ 
๒๔ ๒ํ์์ํ๐์๕๏ นางสาวนัทธมน  มยุระสาคร ส านักงานสถิติหงชาติ 
๒๕ ๒ํ์์ํ๐์๕๐ นางสาวฑิตฐิตา  อังกาบสี ส านักงานสถิติหงชาติ 

 



๐/๒ 

 

ทีไ เลขประจ าตัวสอบ ชืไอ – นามสกุล สวนราชการ 
๓์ ๒ํ์์ํ๐์๕๑ นายกຌองกียรติ  กิตติคุณ ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

๓ํ ๒ํ์์ํ๐์๕๒ นายกิตติพงศ์  พทาย ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

๓๎ ๒ํ์์ํ๐์๕๓ นางสาวปวีณ์ธิดา  ยันต์ทองอยู ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

๓๏ ๒ํ์์ํ๐์๕๕ นางสาวมินตรา  ผูຌวัฒนาวงศ์ 
กรมพัฒนาพลังงานทดทนละอนุรักษ์
พลังงาน 

๓๐ ๒ํ์์ํ๐ํ์ํ นายศรณี  สงบุญ กรมธุรกิจพลังงาน 

๓๑ ๒ํ์์ํ๐ํ์๎ นายสราวุฒิ  มูลสุข กรมธุรกิจพลังงาน 

๓๒ ๒ํ์์ํ๐ํ์๏ นางสาวอาทิตยา  วิชญานุภาพ กรมธุรกิจพลังงาน 

๓๓ ๒ํ์์ํ๐ํ์๐ นางสาวอภิฤดี  ขใมงิน กรมธุรกิจพลังงาน 

๓๔ ๒ํ์์ํ๐ํ์๑ นางสาวอังศุวรรณ  คามดิษฐ์ กรมธุรกิจพลังงาน 

๓๕ ๒ํ์์ํ๐ํ์๒ นายประสริฐ  สินสริมสุขสกุล ส านักงานนยบายละผนพลังงาน 

๔์ ๒ํ์์ํ๐ํ์๓ นางสาวดวงตา  ทองสกุล ส านักงานนยบายละผนพลังงาน 

๔ํ ๒ํ์์ํ๐ํ์๔ นางสาวกนกวรรณ  จันทร์ฮง ส านักงานนยบายละผนพลังงาน 

๔๎ ๒ํ์์ํ๐ํ์๕ นางสาววชิรา  จิตต์ปราณี ส านักงานนยบายละผนพลังงาน 

๔๏ ๒ํ์์ํ๐ํํ์ นางสาวธัญญารัตน์  ปัทมพงศา ส านักงานนยบายละผนพลังงาน 

๔๐ ๒ํ์์ํ๐ํํํ นางบญจมาส  วิญญา กรมการคຌาภาย฿น 

๔๑ ๒ํ์์ํ๐ํํ๎ นางสาวอรอร  สาราจิตต์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

๔๒ ๒ํ์์ํ๐ํํ๏ นายวทัญญู  คุณาพรสุจริต กรมพัฒนาธุรกิจการคຌา 

๔๓ ๒ํ์์ํ๐ํํ๐ นางสาวสนติกาญจน์  กลิไนสุวรรณ กรมพัฒนาธุรกิจการคຌา 

๔๔ ๒ํ์์ํ๐ํํ๒ นายพันธยศ  จันทร์ผง กรมการปกครอง 
๔๕ ๒ํ์์ํ๐ํํ๓ นายทศพล  ศรีบัวอีไยม กรมการปกครอง 
๕์ ๒ํ์์ํ๐ํํ๔ นายกิตติศักดิ์  อยูสบาย กรมการพัฒนาชุมชน 

๕ํ ๒ํ์์ํ๐ํํ๕ นางสาวชาลินี  จันทรากุล กรมการพัฒนาชุมชน 

๕๎ ๒ํ์์ํ๐ํ๎์ นางสาวพรภัทรา  ตันตยานนท์ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

๕๏ ๒ํ์์ํ๐ํ๎ํ นางสาวศิริพร  จริญธรากุล กรมคุมประพฤติ 
๕๐ ๒ํ์์ํ๐ํ๎๎ นางสาวณาขวัญ  สีดาราษฏร์ กรมคุมประพฤติ 
๕๑ ๒ํ์์ํ๐ํ๎๐ นางสาววิมลรัตน์  ตัๅงมัไนวิทยศักดิ์ กรมราชทัณฑ์ 
๕๒ ๒ํ์์ํ๐ํ๎๑ นางสาวธัญลักษณ์  ฮัไนตระกูล กรมสอบสวนคดีพิศษ 

 

 

 



๑/๒ 

 

ทีไ เลขประจ าตัวสอบ ชืไอ – นามสกุล สวนราชการ 
๕๓ ๒ํ์์ํ๐ํ๎๒ นางสาวนงนุช  บุญดิม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
๕๔ ๒ํ์์ํ๐ํ๎๔ นางสาวศิริรัตน์  มียนกิด สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
๕๕ ๒ํ์์ํ๐ํ๎๕ นางสาวฐิติมา  สรรพชุดาญาณ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

ํ์์ ๒ํ์์ํ๐ํ๏ํ นางสาวปรวัน  จันทรังษี ส านักงานปลัดกระทรวงรงงาน 

ํ์ํ ๒ํ์์ํ๐ํ๏๎ นายธีระพันธุ์  พืชผล กรมพัฒนาฝมือรงงาน 

ํ์๎ ๒ํ์์ํ๐ํ๏๐ นายธนัช  ก าหงปฏิยุทธ์ ส านักงานประกันสังคม 

ํ์๏ ๒ํ์์ํ๐ํ๏๑ นายทัตติ  ตัๅงจิตจริญ ส านักงานประกันสังคม 

ํ์๐ ๒ํ์์ํ๐ํ๏๒ นายวิริยะ  ยิๅมยิไง ส านักงานประกันสังคม 

ํ์๑ ๒ํ์์ํ๐ํ๏๓ นางสาวพอฤทัย  สุคนธนันท์ ส านักงานประกันสังคม 

ํ์๒ ๒ํ์์ํ๐ํ๏๔ นางสาวสิริวดี  สอนสารี ส านักงานประกันสังคม 

ํ์๓ ๒ํ์์ํ๐ํ๐์ นางสาวทรายทอง  ทองกษม กรมศิลปากร 

ํ์๔ ๒ํ์์ํ๐ํ๐ํ นายตรัญ  รักรวม 
ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ละ
ทคนลยี 

ํ์๕ ๒ํ์์ํ๐ํ๐๏ นายวรพงษ์  จนธนกิจ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

ํํ์ ๒ํ์์ํ๐ํ๐๐ นางสาวศิรินารถ  ปรีชา กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

ํํํ ๒ํ์์ํ๐ํ๐๑ นายสุทธิสาร  กຌวคราม กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

ํํ๎ ๒ํ์์ํ๐ํ๐๒ นางสาวหฤทัย  กสิวัฒนาวุฒิ ส านักงานปรมาณูพืไอสันติ 
ํํ๏ ๒ํ์์ํ๐ํ๐๓ นางสาวปຂยวรรณ  ศรีกงพาน ส านักงานปรมาณูพืไอสันติ 
ํํ๐ ๒ํ์์ํ๐ํ๐๕ นางสาวคณาพร  ตันศรีประภาศิริ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ํํ๑ ๒ํ์์ํ๐ํ๑์ นางสาวชุณห์กฤดา  กຌาอีๅยน กรมวิทยาศาสตร์การพทย์ 
ํํ๒ ๒ํ์์ํ๐ํ๑ํ นางสาวกอบบุญ  บุญยใน กรมวิทยาศาสตร์การพทย์ 
ํํ๓ ๒ํ์์ํ๐ํ๑๎ นางสาวญานิกา  รตันสุวรรณ กรมวิทยาศาสตร์การพทย์ 
ํํ๔ ๒ํ์์ํ๐ํ๑๏ นางสาวภิญญาภัทร  ธัญญ์สิน กรมวิทยาศาสตร์การพทย์ 
ํํ๕ ๒ํ์์ํ๐ํ๑๒ นายพงศธร  จินตกานนท์ กรมอนามัย 

ํ๎์ ๒ํ์์ํ๐ํ๑๓ นางสาวกรวิภา ปุนณศิริ กรมอนามัย 

ํ๎ํ ๒ํ์์ํ๐ํ๒์ นางสาววทานีย์  มฆหมอก ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ํ๎๎ ๒ํ์์ํ๐ํ๒๏ นางสาวสุดาพร  ฉัตรปຂยานนท์ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ํ๎๏ ๒ํ์์ํ๐ํ๒๐ นางสาวดุจดือน  กนทองจริญ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ํ๎๐ ๒ํ์์ํ๐ํ๒๑ นางสาวพัชนีวรรณ  รองซຌอ ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

 



๒/๒ 

 

ทีไ เลขประจ าตัวสอบ ชืไอ – นามสกุล สวนราชการ 
ํ๎๑ ๒ํ์์ํ๐ํ๒๒ นายธนัฐ  ลีลาอนันตวงษ์ กรมสงสริมอุตสาหกรรม 

ํ๎๒ ๒ํ์์ํ๐ํ๒๓ นายภูมิ  เตรเทยธีระ กรมสงสริมอุตสาหกรรม 

ํ๎๓ ๒ํ์์ํ๐ํ๒๔ นางสาวสีวลี  ศิลป์วรศาสตร์ กรมสงสริมอุตสาหกรรม 

ํ๎๔ ๒ํ์์ํ๐ํ๓์ นางสาวสลิตา  ศิลปบดินทร์ กรมสงสริมอุตสาหกรรม 

ํ๎๕ ๒ํ์์ํ๐ํ๓๎ นายปวีพล  ชินวงศ์ กรมอุตสาหกรรมพืๅนฐานละการหมืองร 
ํ๏์ ๒ํ์์ํ๐ํ๓๏ นางสาวปุญญวันต์  ชูชวย กรมอุตสาหกรรมพืๅนฐานละการหมืองร 
ํ๏ํ ๒ํ์์ํ๐ํ๓๐ นางสาวมานิศา  วีรวิกรม กรมอุตสาหกรรมพืๅนฐานละการหมืองร 
ํ๏๎ ๒ํ์์ํ๐ํ๓๑ นางสาวจันทิมา  ยากิๅน ส านักงานศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 



รายละอียดการด านินการส าหรับสวนราชการตຌนสังกัดละขຌาราชการผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง 

กิจกรรม ระยะวลา รายละอียด 

จัดสงกรอบการสั่งสมประสบการณ์
รายบุคคล 

ิสวนราชการจัดสง฿หຌ 
ส านักงาน ก.พ.ี  

ภาย฿นวันทีไ ๏์ กันยายน ๎๑๒ํ                         สวนราชการละขຌาราชการผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง
ประสานละรวมวางผนกรอบการพัฒนากับ
คณะกรรมการจั ดท ากรอบการสัไ ง สม
ประสบการณ์ ดยริไมตຌนกระบวนการพัฒนา
ตามกรอบการสัไงสมประสบการณ์ตัๅงตดือน
ตุลาคม ๎๑๒ํ ปຓนตຌนเป 

การปฐมนิทศขຌาราชการ 

ผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง รุนที่ ํ๔ 

ประมาณดือนตุลาคม – 
พฤศจิกายน ๎๑๒ํ 

ดยส านักงาน ก.พ. จะมีหนังสือจຌงเปทีไ                  
สวนราชการอีกครัๅง ซึไงสวนราชการจຌง฿หຌ
ขຌาราชการผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูงขຌารวมกิจกรรม 
ละจຌงรายชืไอกลับเปยังส านักงาน ก.พ. 

กิจกรรมสัมมนาครือขาย 

ขຌาราชการผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง 
รุนที่ ํ – ํ๔ 

ประมาณดือนพฤศจิกายน - 
ธันวาคม ๎๑๒ํ 

ดยส านักงาน ก.พ. จะมีหนังสือจຌงเปทีไ                  
สวนราชการอีกครัๅง ซึไงสวนราชการจຌง฿หຌ
ขຌาราชการผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูงขຌารวมกิจกรรม 
ละจຌงรายชืไอกลับเปยังส านักงาน ก.พ. 

การฝຄกอบรมละพัฒนาส าหรับ
ขຌาราชการผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง 

ระหวางดือนพฤศจิกายน ๎๑๒ํ – 

ดือนมษายน ๎๑๒๎ 

ดยส านักงาน ก.พ. จะมีหนังสือจຌงเปทีไ                  
สวนราชการอีกครัๅง ซึไงสวนราชการจຌง฿หຌ
ขຌาราชการผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูงขຌารวมกิจกรรม 
ละจຌงรายชืไอกลับเปยังส านักงาน ก.พ.  
ซึไงตຌองขຌารวมตลอดหลักสูตร ครบถຌวนรຌอยละ 
ํ์์ 

งานสัมมนาวิชาการประจ าป 
กลุมก าลังคนคุณภาพ 

หัวขຌอ หนึ่งองศาขยับปรับปลี่ยน
ประทศเทย 

ประมาณดือนกันยายน ๎๑๒๎ ดยส านักงาน ก.พ. จะมีหนังสือจຌงเปทีไ                  
สวนราชการอีกครัๅง ซึไงสวนราชการจຌง฿หຌ
ขຌาราชการผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูงขຌารวมกิจกรรม 
ละจຌงรายชืไอกลับเปยังส านักงาน ก.พ. 

หมายหตุ :  
 กรณีทีไเมด านินการจัดท ากรอบการสัไงสมประสบการณ์ ิรายบุคคลี การเมขຌารวมกิจกรรมตาง ๆ ละการสละสิทธ์ิ
ขຌารับการฝึกอบรมละพัฒนาส าหรับขຌาราชการผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง จะสงผลตอการเดຌรับประยชน์จากระบบขຌาราชการผูຌมี
ผลสัมฤทธิ์สูง เดຌก การขຌารวมฝึกอบรม฿นหลักสูตรตาง ๆ การสมัคร พืไอรับทุน Talent Network การปรับต าหนงประภท
วิชาการระดับช านาญการปຓนระดับช านาญการพิศษ ละสิทธิ฿นการลืไอนงินดือนปຓนกรณีพิศษ 

 

สอบถามรายละอียด ทร. ์ ๎๑๐๓ ํ์์์ ตอ ๒๔์๑   ๒๔ํ๑   ๒๔ํ๒    

ทรสาร ์ ๎๑๐๓ ํ๓๏๐   ์ ๎๑๐๓ ํ๓๏๒ 

อกสารนบ ๎ 


