
ท่ี นร ๑๐๐๓/                        ส ำนักงำน ก.พ. 
                ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

               พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ 

เรื่อง  สรุปรำยช่ือข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้มีคุณสมบัติ เข้ำสู่ระบบข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นท่ี ๑๗ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔   

เรียน หัวหน้ำส่วนรำชกำร (ตำมเอกสำรแนบ) 

อ้ำงถึง  ๑. หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๐๓/๑๐๔ ลงวันท่ี ๒๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ 
          ๒. หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๐๓/๑๙๒ ลงวันท่ี ๗ พฤษภำคม ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย  สรุปรำยช่ือข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้มีคุณสมบัติเข้ำสู่ระบบข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นท่ี 
๑๗ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ตำมหนังสือท่ีอ้ำงถึง ส ำนักงำน ก.พ. ได้มีประกำศส ำนักงำน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือก
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญเข้ำสู่ระบบข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นท่ี ๑๗ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
และต่อมำได้ขยำยกรอบระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรับสมัครคัดเลือกฯ ออกไปเป็นระยะเวลำ ๒ เดือน 
เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19) ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น  

  บัดนี้ ส ำนักงำน ก.พ. ได้ตรวจสอบเอกสำรประกอบกำรคัดเลือก และเกณฑ์กำรคัดเลือก 
ข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๗ ของส่วนรำชกำรเสร็จสิ้นแล้ว  ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอแจ้งสรุปรำยช่ือ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้มีคุณสมบัติเข้ำสู่ระบบข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นท่ี ๑๗ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ รำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำด้วย  ท้ังนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จะด ำเนินกำรจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
ข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นท่ี ๑๗ ภำยในเดือนมกรำคม ๒๕๖๕ 

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และขอได้โปรดแจ้งให้ข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นท่ี ๑๗ ในสังกัด
ของท่ำนเข้ำร่วมกลุ่มไลน์ “HiPPS 17” ผ่ำนทำง QR Code ท้ำยหนังสือนี้ 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

(นำงสำวอลินี  ธนะวัฒน์สัจจะเสรี) 
   ผู้อ ำนวยกำรศูนย์นักบริหำรระดับสูง 

              ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.  
 
ศูนย์นักบริหำรระดับสูง  
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๘๙, ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๓๕  
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๓๔ หรือ ๑๗๓๖

 ด่วนที่สุด 

https://line.me/R/ti/g/baWd2afhSN 

kaewtap
Typewriter
๕๙๖

kaewtap
Typewriter
  ๓๐

kaewtap
Placed Image



1 
 

เอกสารแนบ 
ล ำดับที ่ เรียน 

1.  อธิบดีกรมธนารักษ ์
2.  อธิบดีกรมศุลกากร 

3.  อธิบดีกรมสรรพสามิต 
4.  อธิบดีกรมสรรพากร 

5.  ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

6.  ผู้อ านวยการส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

7.  อธิบดีกรมชลประทาน 
8.  อธิบดีกรมประมง 

9.  อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
10.  อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

11.  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
12.  อธิบดีกรมหม่อนไหม 

13.  เลขาธิการส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
14.  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
15.  อธิบดีกรมการขนส่งทางราง 

16.  เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
17.  อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 
18.  อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 

19.  อธิบดีกรมทรัพยากรน้ า 
20.  อธิบดีกรมป่าไม้ 

21.  อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
22.  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

23.  เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
24.  อธิบดีกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ 

25.  อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
26.  อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

27.  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

28.  อธิบดีกรมการปกครอง 
29.  อธิบดีกรมท่ีดิน 

30.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
31.  ผู้อ านวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

32.  ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

33.  เลขาธิการส านักงานประกันสังคม 
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ล ำดับที ่ เรียน 

34.  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
35.  อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

36.  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
37.  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

38.  อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
39.  ผู้อ านวยการส านักข่าวกรองแห่งชาติ 

40.  เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

41.  ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
42.  เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

43.  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
44.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

45.  เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 



ส่ิงท่ีส่งมาด้วย

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ส่วนราชการ

๑ นายดิษย์  มณีพิทักษ์ นักประเมินราคาทรัพย์สินช านาญการ กรมธนารักษ์
๒ นางสาวฐิตาพร  ธราพร นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ กรมธนารักษ์
๓ นายจักรกฤษณ์  สุใจแก้ว นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร
๔ นางสาววริศา  เกตุส าเภา นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร
๕ นางสาวมณฑาทิพย์  เอ่ียมผ่องใส นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต

๖ นางสาวพิมพ์ชนก  เก้ือกูลพิทักษ์ นักตรวจสอบภาษีช านาญการ กรมสรรพากร

๗ นายณัฐ  เมฆานุรัตน์ นักวิชาการภาษีช านาญการ กรมสรรพากร

๘ นางพรภวิษย์  รัชตสุวรรณ นิติกรช านาญการ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

๙ นางสาวชุติกาญจน์  เฟ่ืองภักดี เศรษฐกรปฏิบัติการ ส านักงานบริหารหน้ีสาธารณะ

๑๐ นางสาวพิชามญช์ุ  ประสิทธ์ิสมบัติ เศรษฐกรปฏิบัติการ ส านักงานบริหารหน้ีสาธารณะ
๑๑ นายวิทยา  เทียมสุข นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ กรมชลประทาน
๑๒ นางสาวจูงจิตต์  เกิดแก่น นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรมประมง
๑๓ นางสาวลัทธพรรณ  เฮงตระกูล นายสัตวแพทย์ช านาญการ กรมปศุสัตว์
๑๔ นางสาวศุภลักษณ์  ดาโสม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
๑๕ นายสราวุธ  อาทยะกุล นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
๑๖ นายอนุตร  บูรณพานิชพันธ์ุ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร
๑๗ นางสาวศิรส  สุวรรณมณี นักวิชาการเกษตรช านาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร

๑๘ นางสาวทิพาพร  ม่ันคง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรมหม่อนไหม
๑๙ นางสาวกานต์  นาควิบูลย์วงศ์ นักวิชาการแผนท่ีภาพถ่ายปฏิบัติการ ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
๒๐ นางสาวพัสตราภรณ์ ไสลสุข นักวิเคราะห์ นโยบาย และแผนช านาญการ ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
๒๑ นางสาวสรวงสุดา  อรุณนพรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผนปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒๒ นายนรินทร์  จาตุรพิศานุกูล วิศวกรโยธาช านาญการ กรมการขนส่งทางราง
๒๓ นางสาวเต็มสิริ  ข าทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ

๒๔ นางสาวรุจิเรข  ราชบุรี นักวิชาการส่ิงแวดล้อมช านาญการ กรมควบคุมมลพิษ
๒๕ นางสาวดิษย์อร  อิทธิอริยสุนทร นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง

๒๖ นางสาวศศิกานต์  เจริญสัตย์สิริ นักอุทกวิทยาช านาญการ กรมทรัพยากรน้ า

๒๗ นายคมสัน  เรืองฤทธ์ิสาระกุล นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ กรมป่าไม้

๒๘ นางสาววสุเนตร  รัตนสุวรรณศรี นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม

๒๙ นางสาวนัฐกานต์  สุตนนท์ นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช

๓๐ นางสาวภรณ์นภัส  ภัคคกาญจนพัฒน์ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช

สรุปรายช่ือข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีคุณสมบัติเข้าสู่

ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง รุ่นท่ี ๑๗ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
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๓๑ นายลัญจกร  สุขสวัสด์ิ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช
๓๒ นางสาวมนัสธยา  แตงโสภา นักวิชาการส่ิงแวดล้อมช านาญการ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

๓๓ นายรัชชานนท์  ชะบา นักวิชาการส่ิงแวดล้อมปฏิบัติการ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

๓๔ นางสาวกัลยกร  เถ่ือนค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ
๓๕ นายปริวัฒน์  วงษ์ศรีรักษา วิศวกรปิโตรเลียมปฏิบัติการ กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ
๓๖ นายสรวุฒิ  นิจสุนกิจ นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
๓๗ นายตะวันส่องแสง  การย์กวินพงศ์ นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรช านาญการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
๓๘ นางสาววรัญญา  สุวรรณสิงห์ นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรช านาญการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
๓๙ นางสาวฤณธาร  แสงไสย์ นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
๔๐ นางสาวกรกช  กองกันภัย นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
๔๑ นายณัฐวัชร์  อุ่นจิตรเลิศ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
๔๒ นายศตวรรต  ทรงลักษณ์ เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ กรมการปกครอง
๔๓ นางสาวปิยวรรณ  บรรพชาติ นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ กรมท่ีดิน
๔๔ นายณัฏฐกร  วัธโท นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๔๕ นายวีระศักด์ิ  คิดการ นักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
๔๖ นางสาวสมฤทัย  สัตย์ม่ัน นักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
๔๗ นางสาวพลอยรุ้ง  นพสุวรรณ นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
๔๘ นางสาวสุภนิตย์  ปราบณรงค์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ส านักงานประกันสังคม
๔๙ นางสาวกรณิกา  กุลบุตร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
๕๐ นางสาวเพ็ญพิชชา  ถาวงศ์ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
๕๑ นายปิยะวัฒน์  แปงพ๊ัวะ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
๕๒ นายกฤตานน  จ าปาแพง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
๕๓ นายณภัทร  คูสุวรรณ์ วิศวกรเคร่ืองกลปฏิบัติการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๕๔ นางสาวรจิตพรรณ  จันทราช เภสัชกรช านาญการ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๕๕ นายพชร  เหมาะสมัย เภสัชกรปฏิบัติการ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๕๖ นางสาวนฤมล  บุญญวงศ์ นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
๕๗ นายพัทธวรงค์  ไพรัตน์ นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
๕๘ พันต ารวจโท นรินทร์  เพชรทอง นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๕๙ นางสาวผุสดี  ล่ิวเร่ืองสุวรรณ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๖๐ นายศิริศักด์ิ  วิทยานิติพงษ์ นักการข่าวช านาญการ ส านักข่าวกรองแห่งชาติ
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๖๑ นางสาวเบญจกุล  วงศ์ภาค า นิติกรปฏิบัติการ ส านักงาน ก.พ.
๖๒ นางสาวถิรนันท์  ปลอบโยน นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี
๖๓ นายฉัตรวิชช์  ภัทรศิลสุนทร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ

๖๔ นางสาวสรัลณัท  ชวนะศักด์ิ นักวิเคราะห์ นโยบาย และแผนช านาญการ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

๖๕ นางสาวเขมจิรา  เกียรติวัชรชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

๖๖ นางสาวอุษยาทร  ชะระภิญโญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๖๗ นางสาวจิดาภา  พวงดอกไม้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๖๘ นางสาวพรธีรา  โอสถธนากร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
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