






เอกสารแนบ

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ส่วนราชการ

๑ นายกันตวัฒน์  สุวรรณเลขา เจ้าหน้าท่ีจัดผลประโยชน์ช านาญการ กรมธนารักษ์

๒ นางสาวคนางค์  เกิดจ ารูญ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง

๓ นายปริเศษ  รัตนภิรมย์ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง

๔ นายสันทัด  สิริเหมกุล นักวิชาการภาษีช านาญการ กรมสรรพสามิต

๕ นางสาวชลธิชา  ชัยสุทธิวงศ์ นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต

๖ นายภูวดล  ตรีเมฆ นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจช านาญการ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

๗ นางสาวนันทกาล  จูฮุ้ง นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

๘ นางสาวภาวิ  สังขมณี นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจช านาญการ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

๙ นายวินิจ  ร่วมพงษ์พัฒนะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

๑๐ นายศรัณย์วุฒิ  ตรรกพงศ์ เศรษฐกรช านาญการ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง

๑๑ นางสาวศิรดา  จันศิริ เศรษฐกรปฏิบัติการ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง

๑๒ นายภัทร  จารุวัฒนมงคล เศรษฐกรช านาญการ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง

๑๓ นางสาวศิริญา  วงษ์ทิพย์ เศรษฐกรช านาญการ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง

๑๔ นางสาวกมลณิช  สวัสด์ิพาณิชย์ นิติกรช านาญการ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง

๑๕ นายธนภัทร  เรืองสันติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมศุลกากร

๑๖ นางสาวสุวรรณา  บัวซ้อน นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร

๑๗ นางสาวกุลนรี  ฤทธ์ิแดง นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร

๑๘ นางสาววรารัตน์  เกตุส าเภา นักวิชาการศุลกากรช านาญการ กรมศุลกากร

๑๙ นางสาวอภันสิตางศ์ุ  ล  าเลิศจรัสชัย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กรมกิจการผู้สูงอายุ

๒๐ นางสาวชัชวรรณ  ม่ันไทรทอง นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

๒๑ นางสาวธัญรดา  เลิศลักษณาพร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม

๒๒ นายธนัท  โสมวดี นักวิชาการจัดหาท่ีดินปฏิบัติการ กรมชลประทาน

๒๓ นางสาวสุจิตตา  รักษ์วงศ์ เศรษฐกรปฏิบัติการ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

๒๔ นางสาวณัฏฐณิชา ประยูรวิวัฒน์ นายสัตวแพทย์ช านาญการ กรมปศุสัตว์

๒๕ นางสาวณภัทร  ประเสริฐสุวรรณ เศรษฐกรปฏิบัติการ กรมการข้าว

๒๖ นางสาวบุษยา  ส่งสุข นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินช านาญการ ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม*

๒๗ นางสาวนิรมล   แก้วกัลยา นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินช านาญการ ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม*

๒๘ นางสาวพรพรรณ  ปะทาเส นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินช านาญการ ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม*

๒๙ นางสาวรัตนาพร  แก้วขอนแก่น นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินช านาญการ ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม*

๓๐ นายณัฐพล  ขานหมัด นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินช านาญการ ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม*

สรุปรายช่ือข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีคุณสมบัติเข้าสู่

ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง รุ่นท่ี ๑๖ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
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๓๑ นายสุรเดช  ธีระกุล นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ช านาญการ กรมหม่อนไหม

๓๒ นางสาวศุจินทรา   ปานเจริญ นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก

๓๓ นางสาวธนภัค  สงครามชัย นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก

๓๔ นายแทนชนก   กล่ันทิพย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก

๓๕ นายธีร์รัชช์  อ าพันทองปภากุล นักวิชาการขนส่งช านาญการ กรมเจ้าท่า

๓๖ นายเปรมวุฒิ  จันทร์ธนวงษ์ วิศวกรโยธาช านาญการ กรมทางหลวง

๓๗ นายตฤณวรรษ  ปานสอน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมทางหลวง

๓๘ นางสาวณณิชา   ศุภางค์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมทางหลวง

๓๙ นายทวีพงษ์  สุขสวัสด์ิ วิศวกรโยธาช านาญการ กรมทางหลวงชนบท

๔๐ นางสาวณัฐวรา  จันทรธานีวัฒน์ วิศวกรโยธาช านาญการ กรมทางหลวงชนบท

๔๑ นายวรัญญู  พันธ์กระวี วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมทางหลวงชนบท

๔๒ นายสรุจ  น่ิมศิริ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม*

๔๓ นางสาวณัฏฐ์กฤตา  ศรีทวีพันธ์ นักวิชาการขนส่งช านาญการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม*

๔๔ นายพงศ์ชนิศ  นาคัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม*

๔๕ นางสาวธีรนุช  เหลืองเช็ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม*

๔๖ นายณภัทร  กิตติวงศ์โสภณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม*

๔๗ นางสาวนิภาธร  กิจพณิชยกุล นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ กรมอุตุนิยมวิทยา

๔๘ นายนาวิน  เสริมสุข นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ กรมอุตุนิยมวิทยา

๔๙ นายบุญชัย  เทพยศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมอุตุนิยมวิทยา

๕๐ นางสาวไพลิน  สังข์ขาว นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ กรมอุตุนิยมวิทยา

๕๑ นายปิยคุณ  นพคุณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

๕๒ นางสาวจิณห์จุฑา  กันตะสุวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

๕๓ นายอิทธิพล  พ่ออามาตย์ นักวิชาการส่ิงแวดล้อมช านาญการ กรมควบคุมมลพิษ

๕๔ นางสาวพิชญา  อนันตวงศ์ นักวิชาการส่ิงแวดล้อมช านาญการ กรมควบคุมมลพิษ

๕๕ นางสาวรติวรรณ  ผาดไพบูลย์ นักวิชาการส่ิงแวดล้อมช านาญการ กรมควบคุมมลพิษ

๕๖ นางสาวกาญจน์สุมาต์  บุรพผล นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช

๕๗ นางสาวสุคนธ์ทิพย์  ศิริมงคล นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช

๕๘ นางสาวนิชนันท์  ทองเด็จ นักวิชาการส่ิงแวดล้อมปฏิบัติการ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม

๕๙ นายดิฐ  เลขะกุล นักวิชาการส่ิงแวดล้อมช านาญการ ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม

๖๐ นางสาวสุทิศา  ลุ่มบุตร นักวิชาการส่ิงแวดล้อมช านาญการ ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม
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๖๑ นางสาวจิรฎา  จอมพุทธางกูร วิศวกรปิโตรเลียมปฏิบัติการ กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ

๖๒ นางสาวอรณัญช์  อริยฤทธ์ิ วิศวกรปิโตรเลียมปฏิบัติการ กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ

๖๓ นายธนศร  ธนวิบูลย์ วิศวกรปิโตรเลียมปฏิบัติการ กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ

๖๔ นายปวี  กีรติยะอังกูร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ กรมธุรกิจพลังงาน

๖๕ นายวัชรินทร์  พาจิตต์เย็น วิศวกรปฏิบัติการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

๖๖ นางสาวสุกัญญา  นันตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

๖๗ นายโปรดปราน  อันตะยา เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ กรมการปกครอง

๖๘ นายนนทภพ  เจริญขวัญ เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ กรมการปกครอง

๖๙ นายปฐวี  กาญจนอุดม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมการปกครอง

๗๐ นางสาวเมทิกา  มีทรัพย์ นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ กรมท่ีดิน*

๗๑ นางสาวกนกวรรณ  วังจินา นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง

๗๒ นางสาวฉัตราภรณ์  ดิษฐศรีพร นักวิชาการยุติธรรมช านาญการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

๗๓ นายศุภณัฐ  แก้วเล็ก นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

๗๔ นางสาวชญาณิศ  กิจคุณธรรม นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

๗๕ นางสาวพิณผกา  สุคชเดช นักนิติวิทยาศาสตร์ช านาญการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

๗๖ นายธิมาลย์มาส  คล้ายศรีธ ารง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

๗๗ นางสาวนัทธมน  เพชรกล้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

๗๘ นางสาวพรนิภา  จิระกิตติดุลย์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ส านักงานประกันสังคม

๗๙ นางสาวทยาพร  รอดสาย นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

๘๐ นางสาวปริยาภา  อมรวณิชสาร นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม*

๘๑ นางสาวเจนจิรา  อังศุสิงห์ เภสัชกรปฏิบัติการ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

๘๒ นางสาวรัชนีกร  มณีศิริ นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ กรมควบคุมโรค

๘๓ นายกรรภิรมย์  เลิศบ ารุงชัย นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฎิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

๘๔ นางสาวชมพูนุท  นุตสถาปนา เภสัชกรช านาญการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

๘๕ นางสาวภิทรากรณ์  ศรีมงคล เภสัชกรช านาญการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

๘๖ นางสาวญาณิต  หาญทวีทรัพย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

๘๗ นางสาวสวนันท์  ทองหยู นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

๘๘ นางสาวพิลาศลักษณ์  อัครชลานนท์ เภสัชกรช านาญการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

๘๙ นางฌานิยา  เทพนม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรมการแพทย์

๙๐ นางสาววาวแวว  ว่องเอกลักษณ์ นักกายอุปกรณ์ช านาญการ กรมการแพทย์

๙๑ นางสาวยุภาภรณ์  กล่ินกลัด นักกายภาพบ าบัดช านาญการ กรมการแพทย์

๙๒ นายไพโรจน์  โอสถาภิรัตน์ เภสัชกรช านาญการ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๙๓ นางสาวณัฐศศิญา  นาคบุรี เภสัชกรปฏิบัติการ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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๙๔ นางสาวพัชรพรรณ  ผลบุญ เภสัชกรปฏิบัติการ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๙๕ นางสาววิทยรัตน์  แดงใหญ่ เภสัชกรปฏิบัติการ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๙๖ นางสาวสิริมา  ปุณณินท์ เภสัชกรปฏิบัติการ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๙๗ นางสาวพรกนก  จันทร์ข า เภสัชกรปฏิบัติการ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๙๘ นายวิศิษฎ์  วิญญรัตน์ เภสัชกรปฏิบัติการ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๙๙ นายรัชกร  แก้วเปรมกุศล นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข*

๑๐๐ นางสาววิชญ์ฐิตา  ปานเนาว์ วิศวกรปฏิบัติการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ*

๑๐๑ นายพัลลภ  วุฒิไตรมงคล มัณฑนากรปฏิบัติการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ*

๑๐๒ นายชัยพร  ดิลกานนท์ วิศวกรช านาญการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

๑๐๓ นางสาววัลลภา  พุกกิริยา นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการ ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๑๐๔ นางสุปราณี  โกรเทกู๊ท นักวิชาการมาตรฐานช านาญการ ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๑๐๕ นางสาวกรองธรรม  นวลงาม นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๑๐๖ นางสาวอภิชญา  แซ่ก้วง นักวิชาการมาตรฐานช านาญการ ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๑๐๗ นางสาวนิสกา  ม่วงพัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

๑๐๘ นางสาวประวีรา  โพธิสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

๑๐๙ นายวรรณชัย  จิตธิวงษ์ นักส่ือสารมวลชนปฏิบัติการ กรมประชาสัมพันธ์

๑๑๐ นางสาววรรษมน  จันทร์ส าอางค์ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

๑๑๑ นายอภิวัฒน์  วัฒนพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๑๑๒ นางสาวเพ็ญพธู  ภักดีบุรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๑๑๓ นางสาวศศิกานต์  บุญค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๑๑๔ นายอินทัช  อัคนิวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๑๑๕ นายกฤชสร  จารุพศิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๑๑๖ นางสาวสุดาวดี  ทวีไพศาล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๑๑๗ นายญาณิ  พายัพสาย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๑๑๘ นางสาวบุญทวี  เทียมวัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๑๑๙ นายนบโพธ์ิ  พโยมรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๑๒๐ นางสาวชนม์มาศ  สุขพัฒน์วรา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

๑๒๑ นางสาวปรียา  อรุณพูลทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ*

๑๒๒ นางสาวประวีณา  ฤกษ์จรัล นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง รุ่นท่ี ๑๖ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายในวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

*หมายเหตุ  กรุณาส่งเอกสารมายังส านักงาน ก.พ. ให้ครบถ้วนตามประกาศส านักงาน ก.พ. เร่ือง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ
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