
โจทย์ ๑ “มาตรการขบัเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาต ิเรื่อง สังคมผู้สูงอาย”ุ 
ขอ้ ๑  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (๑)

ส่วนราชการเจ้าภาพโจทย์ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

เลือกล าดบัที ่๑

๐๒๑ นางสาวโสมย์สุดา สดชื่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ

ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

เลือกล าดบัที ่๒

๐๐๘ นางสาวเภรินทร์ ยิ่งเภตรา นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน

เลือกล าดบัที ่๓

๐๐๒ นายศาศวัต เครือมณี นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพากร

โจทย์ ๑ “มาตรการขบัเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาต ิเรื่อง สังคมผู้สูงอาย”ุ 
ขอ้ ๒  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (๑)

ส่วนราชการเจ้าภาพโจทย์ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

รายชื่อขา้ราชการพลเรือนสามญัประเภทวิชาการผู้ผ่านการคัดเลือกเขา้ร่วมโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์
เพ่ือการปฏิรูปประเทศเชงิบูรณาการ (Strategist Development Program) รอบ ๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ (รอบแรก)

ในวันพุธที ่๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ  อาคาร ๓ (ศูนย์สัมมนา) ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

รหัส
ประจ าตวัสอบ

ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง ส่วนราชการ

รหัส
ประจ าตวัสอบ

ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง ส่วนราชการ

รหัส
ประจ าตวัสอบ

ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง ส่วนราชการ

ไมม่ผู้ีสมคัร
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รายชื่อขา้ราชการพลเรือนสามญัประเภทวิชาการผู้ผ่านการคัดเลือกเขา้ร่วมโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์
เพ่ือการปฏิรูปประเทศเชงิบูรณาการ (Strategist Development Program) รอบ ๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ (รอบแรก)

ในวันพุธที ่๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ  อาคาร ๓ (ศูนย์สัมมนา) ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

โจทย์ ๑ “มาตรการขบัเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาต ิเรื่อง สังคมผู้สูงอาย”ุ 
ขอ้ ๓ นักพัฒนาสังคม (๑)

ส่วนราชการเจ้าภาพโจทย์ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

เลือกล าดบัที ่๑

๐๐๘ นางสาวเภรินทร์ ยิ่งเภตรา นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน

เลือกล าดบัที ่๒

เลือกล าดบัที ่๓

๐๑๕ นางสาวศุภมาส ลิมาวัฒนชัย นักวิชาการศึกษาช านาญการ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
 วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โจทย์ ๑ “มาตรการขบัเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาต ิเรื่อง สังคมผู้สูงอาย”ุ 
ขอ้ ๔ นักกฎหมาย (๑)

ส่วนราชการเจ้าภาพโจทย์ : กรมกิจการผู้สูงอายุ
เลือกล าดบัที ่๑

เลือกล าดบัที ่๒

ไมม่ผู้ีสมคัร

รหัส
ประจ าตวัสอบ

ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง ส่วนราชการ

ไมม่ผู้ีสมคัร

ไมม่ผู้ีสมคัร

รหัส
ประจ าตวัสอบ

ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง ส่วนราชการ
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รายชื่อขา้ราชการพลเรือนสามญัประเภทวิชาการผู้ผ่านการคัดเลือกเขา้ร่วมโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์
เพ่ือการปฏิรูปประเทศเชงิบูรณาการ (Strategist Development Program) รอบ ๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ (รอบแรก)

ในวันพุธที ่๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ  อาคาร ๓ (ศูนย์สัมมนา) ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

เลือกล าดบัที ่๓

โจทย์ ๑ “มาตรการขบัเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาต ิเรื่อง สังคมผู้สูงอาย”ุ 
ขอ้ ๕ นักวิเคราะห์การสารสนเทศ (๑)

ส่วนราชการเจ้าภาพโจทย์ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

ไมม่ผู้ีสมคัร

รหัส
ประจ าตวัสอบ

ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง ส่วนราชการ

ไมม่ผู้ีผ่านการคัดเลือก
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โจทย์ ๒ “บูรณาการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรทีม่ปีัญหาสู่ความยั่งยืน : กรณียางพารา”

๐๑๘ นางสาวเสาวรส อนุพงษ์กุลกิจ เศรษฐกรช านาญการ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง

รายชื่อขา้ราชการพลเรือนสามญัประเภทวิชาการผู้ผ่านการคัดเลือกเขา้ร่วมโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์
เพ่ือการปฏิรูปประเทศเชงิบูรณาการ (Strategist Development Program) รอบ ๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ (รอบแรก)

ในวันพุธที ่๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ  อาคาร ๓ (ศูนย์สัมมนา) ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

ขอ้ ๑ ดา้นการผลิต (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/ นักวิชาการสถิต ิ/นักวิชาการเกษตร/นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
       หรือเศรษฐกร) (๒)

ส่วนราชการเจ้าภาพโจทย์ : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เลือกล าดบัที ่๑
รหัส

ประจ าตวัสอบ
ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง ส่วนราชการ

เลือกล าดบัที ่๒
รหัส

ประจ าตวัสอบ
ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง ส่วนราชการ

ไมม่ผู้ีผ่านการคัดเลือก

เลือกล าดบัที ่๓
รหัส

ประจ าตวัสอบ
ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง ส่วนราชการ

ไมม่ผู้ีผ่านการคัดเลือก
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รายชื่อขา้ราชการพลเรือนสามญัประเภทวิชาการผู้ผ่านการคัดเลือกเขา้ร่วมโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์
เพ่ือการปฏิรูปประเทศเชงิบูรณาการ (Strategist Development Program) รอบ ๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ (รอบแรก)

ในวันพุธที ่๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ  อาคาร ๓ (ศูนย์สัมมนา) ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

โจทย์ ๒ “บูรณาการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรทีม่ปีัญหาสู่ความยั่งยืน : กรณียางพารา”
ขอ้ ๒ ดา้นการตลาด (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน /นักวิชาการพาณิชย์ / นักวิชาการสหกรณ์หรือเศรษฐกร (๓)

๐๑๘ นางสาวเสาวรส อนุพงษ์กุลกิจ เศรษฐกรช านาญการ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง

๐๑๓ นายฉัตรธรรมธร ยิ่งยวดอ าไพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมทรัพยากรธรณี
๐๒๓ นางชมพูนุท โภชน์มาก ยองใย นักพัฒนาการท่องเทีย่วช านาญการ กรมการท่องเทีย่ว

๐๐๔ นางสาวอิสริยา ไทยพยัคฆ์ นักตรวจสอบภาษีช านาญการ กรมสรรพากร
๐๐๕ นายจีระศักด์ิ อุราสาย นักวิชาการสถิติช านาญการ ส านักงานสถิติแห่งชาติ

ส่วนราชการเจ้าภาพโจทย์ : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เลือกล าดบัที ่๑
รหัส

ประจ าตวัสอบ
ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง ส่วนราชการ

เลือกล าดบัที ่๒
รหัส

ประจ าตวัสอบ
ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง ส่วนราชการ

เลือกล าดบัที ่๓
รหัส

ประจ าตวัสอบ
ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง ส่วนราชการ
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รายชื่อขา้ราชการพลเรือนสามญัประเภทวิชาการผู้ผ่านการคัดเลือกเขา้ร่วมโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์
เพ่ือการปฏิรูปประเทศเชงิบูรณาการ (Strategist Development Program) รอบ ๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ (รอบแรก)

ในวันพุธที ่๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ  อาคาร ๓ (ศูนย์สัมมนา) ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

โจทย์ ๒ “บูรณาการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรทีม่ปีัญหาสู่ความยั่งยืน : กรณียางพารา”

๐๐๕ นายจีระศักด์ิ อุราสาย นักวิชาการสถิติช านาญการ ส านักงานสถิติแห่งชาติ
๐๒๒ นางสาวศิริพร ธรรมทิกูล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ส านักงาน ก.พ.
๐๒๓ นางชมพูนุท โภชน์มาก ยองใย นักพัฒนาการท่องเทีย่วช านาญการ กรมการท่องเทีย่ว

๐๑๘ นางสาวเสาวรส อนุพงษ์กุลกิจ เศรษฐกรช านาญการ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง

๐๑๓ นายฉัตรธรรมธร ยิ่งยวดอ าไพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมทรัพยากรธรณี

ขอ้ ๓ การแปรรูปและใชป้ระโยชน์จากยางพารา (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการอุตสาหกรรม/

       นักวิชาการพาณิชย์ หรือเศรษฐกร (๒)

ส่วนราชการเจ้าภาพโจทย์ : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เลือกล าดบัที ่๑
รหัส

ประจ าตวัสอบ
ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง ส่วนราชการ

เลือกล าดบัที ่๓
รหัส

ประจ าตวัสอบ
ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง ส่วนราชการ

เลือกล าดบัที ่๒
รหัส

ประจ าตวัสอบ
ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง ส่วนราชการ
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๐๑๐ นางสาวนงนุช บุญเดิม นักนิติวิทยาศาสตร์ช านาญการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
๐๑๖ นายภัทร์ธนชาติ อาษากิจ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

รายชื่อขา้ราชการพลเรือนสามญัประเภทวิชาการผู้ผ่านการคัดเลือกเขา้ร่วมโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์
เพ่ือการปฏิรูปประเทศเชงิบูรณาการ (Strategist Development Program) รอบ ๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ (รอบแรก)

ในวันพุธที ่๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ  อาคาร ๓ (ศูนย์สัมมนา) ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

โจทย์ ๓ “การขบัเคลื่อนการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมและด าเนินงานตามแผนปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม : 

            พัฒนาระบบสารสนเทศกลางและฐานขอ้มลูดชันีดา้นวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ”

ขอ้ ๑ ดา้นการพัฒนาระบบสารสนเทศกลาง เพ่ือเชื่อมโยงฐานขอ้มลูดา้นวิทยาศาสตร์ วิจัย
       และนวัตกรรมในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ(๓)

ส่วนราชการเจ้าภาพโจทย์ : ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ

เลือกล าดบัที ่๑

เลือกล าดบัที ่๒
ไมม่ผู้ีสมคัร

เลือกล าดบัที ่๓
รหัส

ประจ าตวัสอบ
ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง ส่วนราชการ

รหัส
ประจ าตวัสอบ

ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง ส่วนราชการ

ไมม่ผู้ีผ่านการคัดเลือก
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รายชื่อขา้ราชการพลเรือนสามญัประเภทวิชาการผู้ผ่านการคัดเลือกเขา้ร่วมโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์
เพ่ือการปฏิรูปประเทศเชงิบูรณาการ (Strategist Development Program) รอบ ๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ (รอบแรก)

ในวันพุธที ่๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ  อาคาร ๓ (ศูนย์สัมมนา) ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

๐๑๗ นายสุภชัย ภูริเกษม เศรษฐกรช านาญการพิเศษ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง

๐๑๐ นางสาวนงนุช บุญเดิม นักนิติวิทยาศาสตร์ช านาญการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
๐๑๖ นายภัทร์ธนชาติ อาษากิจ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

โจทย์ ๓ “การขบัเคลื่อนการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมและด าเนินงานตามแผนปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม : 

            พัฒนาระบบสารสนเทศกลางและฐานขอ้มลูดชันีดา้นวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ”

ขอ้ ๒ ดา้นการจัดท าฐานขอ้มลูและดชันีดา้นวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ (๓)

ส่วนราชการเจ้าภาพโจทย์ : ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ

เลือกล าดบัที ่๑
รหัส

ประจ าตวัสอบ
ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง ส่วนราชการ

เลือกล าดบัที ่๒
รหัส

ประจ าตวัสอบ
ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง ส่วนราชการ

เลือกล าดบัที ่๓
รหัส

ประจ าตวัสอบ
ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง ส่วนราชการ

ไมม่ผู้ีผ่านการคัดเลือก
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รายชื่อขา้ราชการพลเรือนสามญัประเภทวิชาการผู้ผ่านการคัดเลือกเขา้ร่วมโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์
เพ่ือการปฏิรูปประเทศเชงิบูรณาการ (Strategist Development Program) รอบ ๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ (รอบแรก)

ในวันพุธที ่๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ  อาคาร ๓ (ศูนย์สัมมนา) ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

๐๑๐ นางสาวนงนุช บุญเดิม นักนิติวิทยาศาสตร์ช านาญการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
๐๑๖ นายภัทร์ธนชาติ อาษากิจ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

โจทย์ ๓ “การขบัเคลื่อนการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมและด าเนินงานตามแผนปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม : 

            พัฒนาระบบสารสนเทศกลางและฐานขอ้มลูดชันีดา้นวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ”

ขอ้ ๓ ดา้นการจัดท าแนวทาง (Guideline) การพัฒนาฐานขอ้มลูและระบบสารสนเทศกลาง (๓)

ส่วนราชการเจ้าภาพโจทย์ : ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ
เลือกล าดบัที ่๑

ส่วนราชการ

รหัส
ประจ าตวัสอบ

ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง ส่วนราชการ

ไมม่ผู้ีผ่านการคัดเลือก

ไมม่ผู้ีผ่านการคัดเลือก

เลือกล าดบัที ่๓
รหัส

ประจ าตวัสอบ
ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง ส่วนราชการ

เลือกล าดบัที ่๒
รหัส

ประจ าตวัสอบ
ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง
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๐๐๔ นางสาวอิสริยา ไทยพยัคฆ์ นักตรวจสอบภาษีช านาญการ กรมสรรพากร

๐๒๐ นางสาวสุธารัตน์ แลพวง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ไมม่ผู้ีผ่านการคัดเลือก

เลือกล าดบัที ่๓
รหัส

ประจ าตวัสอบ
ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง ส่วนราชการ

เลือกล าดบัที ่๒
รหัส

ประจ าตวัสอบ
ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง ส่วนราชการ

รหัส
ประจ าตวัสอบ

ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง ส่วนราชการ

รายชื่อขา้ราชการพลเรือนสามญัประเภทวิชาการผู้ผ่านการคัดเลือกเขา้ร่วมโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์
เพ่ือการปฏิรูปประเทศเชงิบูรณาการ (Strategist Development Program) รอบ ๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ (รอบแรก)

ในวันพุธที ่๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ  อาคาร ๓ (ศูนย์สัมมนา) ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

โจทย์ ๔ “การด าเนินการเพ่ือยกระดบัการขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์ดา้นการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
           และการตอ่ตา้นการ  สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
ขอ้ ๑ ขบัเคลื่อนการด าเนินการตามแผนปฏิบัตกิารขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์ดา้น AML/CFT  (นักวิเคราะห์ ๑)/ (๑)

ส่วนราชการเจ้าภาพโจทย์ : ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เลือกล าดบัที ่๑
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รายชื่อขา้ราชการพลเรือนสามญัประเภทวิชาการผู้ผ่านการคัดเลือกเขา้ร่วมโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์
เพ่ือการปฏิรูปประเทศเชงิบูรณาการ (Strategist Development Program) รอบ ๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ (รอบแรก)

ในวันพุธที ่๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ  อาคาร ๓ (ศูนย์สัมมนา) ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

๐๐๒ นายศาศวัต เครือมณี นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพากร
๐๒๐ นางสาวสุธารัตน์ แลพวง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๐๐๔ นางสาวอิสริยา ไทยพยัคฆ์ นักตรวจสอบภาษีช านาญการ กรมสรรพากร

เลือกล าดบัที ่๒
รหัส

ประจ าตวัสอบ
ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง ส่วนราชการ

รหัส
ประจ าตวัสอบ

ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง ส่วนราชการ

โจทย์ ๔ “การด าเนินการเพ่ือยกระดบัการขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์ดา้นการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
           และการตอ่ตา้นการ  สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
ขอ้ ๒ พัฒนาระบบก ากับ ตดิตาม การเก็บสถิตขิอ้มลู ตามแผนปฏิบัตกิารขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์ดา้น AML/CFT 

       (นักวิเคราะห์ ๒)/  (๑)

ส่วนราชการเจ้าภาพโจทย์ : ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เลือกล าดบัที ่๑

หน้า 2/2


