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๑ นางสาวลักษิกา กาญจนพุทธกร นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

๒ นางสาวสุจินตนา ป#ยธรรม นิติกรชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการข&าราชการพลเรือน

๓ นางกาญจนา มังกโรทัย นักพัฒนาระบบราชการชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

๔ นางสาวอานันท-ชนก สกนธวัฒน- นักวิเคราะห-นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห0งชาติ

๕ นางอนงค-พรรณ สิงห-หา นักตรวจสอบภาษีชํานาญการพิเศษ กรมสรรพากร

๖ นางสาวมยุรี บรรเลงรมย- นักวิเคราะห-รัฐวิสาหกิจชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

๗ นางสาวม่ิงขวัญ บุญโภคัย นักวิเทศสัมพันธ-ชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท0องเที่ยวและกีฬา

๘ นายสุพิพัฒน- อนุราช นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ กรมกิจการเด็กและเยาวชน

๙ นางสาวพัชรี ศุภดิษฐ- นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รายช่ือผู�มีคุณสมบัติเข�ารับการคัดเลือก
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๙ นางสาวพัชรี ศุภดิษฐ- นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

๑๐ นางสาวอมรศรี รัศมิทัต นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ กรมส0งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๑๑ นายสมพล ชุมแก&ว วิศวกรชลประทาน กรมชลประทาน

๑๒ นางสาวเพ็ญนภา ศรีวาป= นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการพิเศษ กรมตรวจบัญชีสหกรณ-

๑๓ นางสาวเบญมาศ มุสิแก&ว นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ กรมประมง

๑๔ นางบุณฑริกา กระจ0างวงษ- นายสัตวแพทย-ชํานาญการพิเศษ กรมปศุสัตว-

๑๕ นายปรเมศร- ชะดี นักวิเคราะห-นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ กรมพัฒนาที่ดิน

๑๖ นางอารีรัตน- พระเพชร นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ กรมวิชาการเกษตร

๑๗ นายคมกฤช อุทะโก นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ กรมส0งเสริมการเกษตร

๑๘ นางสาวกุลพิพิทย- จันทร-บวย นักวิชาการมาตรฐานชํานาญการพิเศษ สํานักงานมาตรฐานสินค&าเกษตรและอาหารแห0งชาติ

๑๙ นางธัญญ-พิชชา เถระรัชชานนท- นักวิเคราะห-นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

๒๐ นางสาวสุนันทา พ0วงเสมา นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ กรมหม0อนไหม

๒๑ นายวีระพล สุดชาฎา นักวิทยาศาสตร-ชํานาญการพิเศษ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

๒๒ นางสาวปวีร-รวี อินนุพัฒน- นักวิเคราะห-นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๒๓ นางสาวธัญลักษณ- มณีวัฒนา นักวิชาการคอมพิวเตอร-ชํานาญการพิเศษ สํานักงานสถิติแห0งชาติ๒๓ นางสาวธัญลักษณ- มณีวัฒนา นักวิชาการคอมพิวเตอร-ชํานาญการพิเศษ สํานักงานสถิติแห0งชาติ

๒๔ นางสาวฤทัยกาญจน- บัวเผียน นักอุตุนิยมวิทยาชํานาญการพิเศษ กรมอุตุนิยมวิทยา

๒๕ นายวิชชา ฉัตรมงคลพันธ- วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ กรมทางหลวง

๒๖ นายไกวัล วัฒนา วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ กรมทางหลวงชนบท

๒๗ นางนันทวรรณ เหล0าฤทธ์ิ นักวิเคราะห-นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล&อม

๒๘ นายชยาวีร- หวังเจริญรุ0ง นักวิชาการส่ิงแวดล&อมชํานาญการพิเศษ กรมควบคุมมลพิษ

๒๙ นางจิรพร เจริญวัฒนาพร นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝEFง

๓๐ นายสุชาติ ชินวรรณโชติ นักธรณีวิทยาชํานาญการพิเศษ กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล

๓๑ นางสาวจอมขวัญ พลรักษ- นักวิเคราะห-นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน

๓๒ นายนิรุติ สังข-แปHน วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ-พลังงาน

๓๓ นางสาวศศิธร เจษฎาฐิติกุล นักวิเคราะห-นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

๓๔ นางสาวมนต-ทิชา วงศ-พรเพ็ญภาพ นักวิชาการคอมพิวเตอร-ชํานาญการพิเศษ กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ

๓๕ นายณัฐพงศ- ป#ยวัณโณ วิศวกรชํานาญการพิเศษ กรมธุรกิจพลังงาน

๓๖ นางสาวจุฬารัตน- นุ0มน่ิม นักวิชาการพาณิชย-ชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย-

๓๗ นางสาวอภิรพร สุจริตรังษี นักวิชาการพาณิชย-ชํานาญการพิเศษ กรมพัฒนาธุรกิจการค&า๓๗ นางสาวอภิรพร สุจริตรังษี นักวิชาการพาณิชย-ชํานาญการพิเศษ กรมพัฒนาธุรกิจการค&า

๓๘ นายจักรพันธ- รัตนเสถียร นักวิเทศสัมพันธ-ชํานาญการพิเศษ กรมการปกครอง

๓๙ นายอุรินธ- หุตะสิงห- สถาปนิกชํานาญการพิเศษ กรมโยธาธิการและผังเมือง

๔๐ นางสาววาสิฏฐี สาระพงศ- นักวิเคราะห-นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ กรมปHองกันและบรรเทาสาธารณภัย

๔๑ นางประอรรัตน- กาญจน-ธนภัทร นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ กรมส0งเสริมการปกครองท&องถิ่น

๔๒ นางบุญภาดา พึ่งบุญ ณ อยุธยา อรุณเบิกฟHา นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการพิเศษ กรมคุ&มครองสิทธิและเสรีภาพ

๔๓ นายนิธิพัฒน- วัฒนสุวกุล นักวิเคราะห-นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน

๔๔ นางสาวมณี หัสชู นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ กรมพัฒนาฝ=มือแรงงาน

๔๕ นายวิฑูรย- แก&วก0า นักวิชาการคอมพิวเตอร-ชํานาญการพิเศษ กรมสวัสดิการและคุ&มครองแรงงาน

๔๖ นายประสิทธิชัย เลิศรัตนเคหกาล บรรณารักษ-ชํานาญการพิเศษ กรมศิลปากร

๔๗ นางสาวสมพร พานทอง นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการพิเศษ สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร0วมสมัย

๔๘ นายเอกรัฐ มีชูวาศ นักวิทยาศาสตร-ชํานาญการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร-บริการ

๔๙ นายฐิติเดช ตุลารักษ- วิศวกรนิวเคลียร-ชํานาญการพิเศษ สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

๕๐ นายอลงกรณ- จันทร-เจริญ นายแพทย-ชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

๕๑ นางสาวศศิธร ทวีเดช ทันตแพทย- กรมการแพทย-๕๑ นางสาวศศิธร ทวีเดช ทันตแพทย- กรมการแพทย-

๕๒ นายอรรถเกียรติ กาญจนพิบูลวงศ- นายแพทย-ชํานาญการพิเศษ กรมควบคุมโรค
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๕๓ นายวรท ลําใย นายแพทย-ชํานาญการพิเศษ กรมสุขภาพจิต

๕๔ นางสาวชยาวี กาญวัฒนะกิจ เภสัชกรชํานาญการพิเศษ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๕๕ นางสาวคงขวัญ จันทร-แก&ว ผู&ชํานาญการงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ผู&จัดการ) สถาบันการแพทย-ฉุกเฉินแห0งชาติ (ในกํากับรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข)

๕๖ นายจตุพล เจริญกิจไพบูลย- นักวิจัย/ผู&รับผิดชอบกลุ0มวิจัยและพัฒนาเภสัชกรรม ระดับ ๗ องค-การเภสัชกรรม

๕๗ นางดารุณี พุทไธวัฒน- นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ

๕๘ นายนิธิพงศ- อนุรักษ-พงศธร ครู ค.ศ.3 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

๕๙ นายพินัน ผลทรัพย- นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๖๐ นางเกณิกา ซิกวาร-ทซอน นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สํานักงานส0งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

๖๑ นางสาวณฐิณี ฉันทะจารุ นักวิเทศสัมพันธ-ชํานาญการพิเศษ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ-อุตสาหกรรม๖๑ นางสาวณฐิณี ฉันทะจารุ นักวิเทศสัมพันธ-ชํานาญการพิเศษ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ-อุตสาหกรรม

๖๒ นายจักรพันธ- เด0นดวงบริพันธ- นักวิเคราะห-นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

๖๓ นายทรงวุฒิ อาทิตย-ทอง วิศวกรเหมืองแร0ชํานาญการพิเศษ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร0

๖๔ นางสาวนันทิดา บัวแย&ม นักวิชาการตรวจเงินแผ0นดินชํานาญการพิเศษ สํานักงานการตรวจเงินแผ0นดิน

๖๕ นางสาวศุภกาญณ- หาญบาง นักวิเคราะห-นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงานปHองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๖๖ นางสาวสุนทรี เลากลาง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ สํานักงานเลขาธิการสภาผู&แทนราษฎร

๖๗ นางสาวชนุตพร บุญส0งสวัสด์ิ พนักงานธนาคารแห0งประเทศไทย ธนาคารแห0งประเทศไทย

๖๘ นางสาววรัญญา ชวศุภกุล นักวิเคราะห-นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการปHองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

๖๙ นายพลภัทร วินัยบดี ผู&ช0วยผู&อํานวยการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย-และตลาดหลักทรัพย-

๗๐ นางวีณา วรรณฉัตรสิริ เจ&าหน&าที่ศาลปกครองชํานาญการพิเศษ สํานักงานศาลปกครอง

๗๑ นางธันยพร เปาทอง นิติกรปฏิบัติการระดับสูง รักษาการผู&อํานวยการส0วนงานกํากับการแข0งขัน สํานักงาน กสทช.

๗๒ นางสาวทิพวัลย- ปEนคํา นักเทคนิคการแพทย- ๗ สภากาชาดไทย



A1 นางสาวลักษิกา กาญจนพุทธกร B1 นางกาญจนา มังกโรทัย C1 นางสาวชยาวี กาญวัฒนะกิจ D1 นางสาวธัญลักษณ� มณีวัฒนา E1 นางสาววาสิฎฐี สาระพงศ�

A2 นายปรเมศร� ชะดี B2 นายจักรพันธ� เด"นดวงบริพันธ� C2 นายสุชาติ ชินวรรณโชติ D2 นายนิธิพัฒน� วัฒนสุวกุล E2 นายอุรินธ� หุตะสิงห�

A3 นางสาวศศิธร เจษฎาฐิติกุล B3 นางสาวทิพวัลย� ป'นคํา C3 นางสาวอภิรพร สุจริตรังษี D3 นายณัฐพงศ� ป+ยวัณโณ E3 นายวิชชา ฉัตรมงคลพันธ�

A4 นายอรรถเกียรติ กาญจนพิบูลวงศ� B4 นางจิรพร เจริญวัฒนาพร C4 นายวิฑูรย� แก1วก"า D4 นางดารุณี พุทไธวัฒน� E4 นางสาวจอมขวัญ พลรักษ�

A5 นางสาวสมพร พานทอง B5 นางสาวมณี หัสชู C5 นางบุณฑริกา กระจ"างวงษ� D5 นางสาวพัชรี ศุภดิษฐ�

F1 นางนันทวรรณ เหล"าฤทธิ์

F2 นายนิธิพงศ� อนุรักษ�พงศธร

F3 นางเกณิกา ซิกวาร�ทซอน

F4 นายจักรพันธ� รัตนเสถียร

รายชื่อการจัดกลุ�มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย(การประเมิน (Assessment Center Method)

ระหว�างวันที่ 21 - 23 มกราคม 2562 ณ อาคาร 3 สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

กลุ�ม G - L วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 08.00-17.30 น. ลงทะเบียน ณ หDอง 3110 ชั้น 1 อาคาร 3 สํานักงาน ก.พ.

กลุ�ม A - F วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 08.00 - 17.30 น. ลงทะเบียน ณ หDอง 3110 ชั้น 1 อาคาร 3 สํานักงาน ก.พ.

กลุ�ม A กลุ�ม B กลุ�ม C กลุ�ม D กลุ�ม E

กลุ�ม F

สิ่งที่ส"งมาด1วย ๒

G1 นางอนงค�พรรณ สิงห�หา H1 นางสาวฤทัยกาญจน� บัวเผียน I1 นางสาววรัญญา ชวศุภกุล J1 นางสาวสุนันทา พ"วงเสมา K1

G2 นายพินัน ผลทรัพย� H2 นายทรงวุฒิ อาทิตย�ทอง I2 นายนิรุติ สังข�แป:น J2 นายณัฐพงศ� ป+ยวัณโณ K2 นายประสิทธิชัย เลิศรัตนเคหกาล

G3 นางสาวมิ่งขวัญ บุญโภคัย H3 นางสาวสุนทรี เลากลาง I3 นางสาวอมรศรี รัศมิทัต J3 นางอารีรัตน� พระเพชร K3 นางวีณา วรรณฉัตรสิริ

G4 นางประอรรัตน� กาญจน�ธนภัทร H4 I4 นางสาวชนุตพร บุญส"งสวัสดิ์ J4 นายฐิติเดช ตุลารักษ� K4 นายพลภัทร วินัยบดี

L1 นางธันยพร เปาทอง

L2 นายสมพล ชุมแก1ว

L3 นางสาวศศิธร ทวีเดช

L4 นายอลงกรณ� จันทร�เจริญ

กลุ�ม G - L วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 08.00-17.30 น. ลงทะเบียน ณ หDอง 3110 ชั้น 1 อาคาร 3 สํานักงาน ก.พ.

กลุ�ม L

กลุ�ม G กลุ�ม H กลุ�ม I กลุ�ม J กลุ�ม K



รายชื่อการจัดกลุ�มและกําหนดการประเมินแบบเทคนิคศูนย(การประเมิน (Assessment Center Method)

ระหว�างวันที่ 21 - 23 มกราคม 2562 ณ อาคาร 3 สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

สิ่งที่ส"งมาด1วย ๒

M1 N1 นางสาวปวีร�รวี อินนุพัฒน� O1 นางสาวมนต�ทิชา วงศ�พรเพ็ญภาพ P1 นางสาวมยุรี บรรเลงรมย� Q1 นางสาวเพ็ญนภา ศรีวาป<

M2 นายสุพิพัฒน� อนุราช N2 นายชยาวีร� หวังเจริญรุ"ง O2 นายวีระพล สุดชาฎา P2 นายวรท ลําใย Q2 นายเอกรัฐ มีชูวาศ

M3 นางสาวจุฬารัตน� นุ"มนิ่ม N3 นางสาวกุลพิพิทย� จันทร�บวย O3 นางสาวเบญมาศ มุสิแก1ว P3 นางสาวอานันท�ชนก สกนธวัฒน� Q3 นางสาวนันทิดา บัวแย1ม

M4 นายคมกฤช อุทะโก N4 O4 นางสาวสุจินตนา ป+ยธรรม P4 นางบุญภาดา พึ่งบุญ ณ อยุธยา อรุณเบิกฟ:า Q4 นายไกวัล วัฒนา

R1 นางสาวณฐิณี ฉันทะจารุ

R2 นายจตุพล เจริญกิจไพบูลย�

R3 นางสาวคงขวัญ จันทร�แก1ว

R4 นางสาวศุภกาญณ� หาญบาง

กลุ�ม R

กลุ�ม M - R วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 08.00-17.30 น. ลงทะเบียน ณ หDอง 3110 ชั้น 1 อาคาร 3 สํานักงาน ก.พ.

กลุ�ม M กลุ�ม N กลุ�ม O กลุ�ม P กลุ�ม Q



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหน�ง กรม/หน�วยงาน ห�องสอบ เวลาทดสอบ

๑ นางสาวลักษิกา กาญจนพุทธกร นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ห"อง ๓๔๑๔ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๒ นางสาวสุจินตนา ป,ยธรรม นิติกรชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการข"าราชการพลเรือน

๓ นางกาญจนา มังกโรทัย นักพัฒนาระบบราชการชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ห"อง ๓๔๑๔ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๔ นางสาวอานันท2ชนก สกนธวัฒน2 นักวิเคราะห2นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห4งชาติ ห"อง ๓๔๑๔ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๕ นางอนงค2พรรณ สิงห2หา นักตรวจสอบภาษีชํานาญการพิเศษ กรมสรรพากร ห"อง ๓๔๑๔ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๖ นางสาวมยุรี บรรเลงรมย2 นักวิเคราะห2รัฐวิสาหกิจชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ห"อง ๓๔๑๔ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๗ นางสาวมิ่งขวัญ บุญโภคัย นักวิเทศสัมพันธ2ชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท4องเที่ยวและกีฬา

๘ นายสุพิพัฒน2 อนุราช นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ห"อง ๓๔๑๔ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๙ นางสาวพัชรี ศุภดิษฐ2 นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รายชื่อการจัดกลุ�มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข�าใจและใช�เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ9 ๒๕๖๒

ณ ห�อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ อาคาร ๓ หรือ ห�องคอมพิวเตอร9ศูนย9เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน 

สํานักงาน ก.พ. จ. นนทบุรี

ส4งผลทดสอบแล"ว

ส4งผลทดสอบแล"ว

ยังไม4ส4งผลทดสอบ

สิ่งที่ส4งมาด"วย ๓

๙ นางสาวพัชรี ศุภดิษฐ2 นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

๑๐ นางสาวอมรศรี รัศมิทัต นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ กรมส4งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ห"อง ๓๔๑๔ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๑๑ นายสมพล ชุมแก"ว วิศวกรชลประทาน กรมชลประทาน ห"อง ๓๔๑๔ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๑๒ นางสาวเพ็ญนภา ศรีวาป@ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการพิเศษ กรมตรวจบัญชีสหกรณ2 ห"อง ๓๔๑๔ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๑๓ นางสาวเบญมาศ มุสิแก"ว นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ กรมประมง ห"อง ๓๔๑๔ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๑๔ นางบุณฑริกา กระจ4างวงษ2 นายสัตวแพทย2ชํานาญการพิเศษ กรมปศุสัตว2 ห"อง ๓๔๑๔ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๑๕ นายปรเมศร2 ชะดี นักวิเคราะห2นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ กรมพัฒนาที่ดิน ห"อง ๓๔๑๔ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๑๖ นางอารีรัตน2 พระเพชร นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ กรมวิชาการเกษตร ห"อง ๓๔๑๔ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๑๗ นายคมกฤช อุทะโก นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ กรมส4งเสริมการเกษตร ห"อง ๓๔๑๔ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๑๘ นางสาวกุลพิพิทย2 จันทร2บวย นักวิชาการมาตรฐานชํานาญการพิเศษ สํานักงานมาตรฐานสินค"าเกษตรและอาหารแห4งชาติ ห"อง ๓๔๑๔ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๑๙ นางธัญญ2พิชชา เถระรัชชานนท2 นักวิเคราะห2นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ห"อง ๓๔๑๔ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๒๐ นางสาวสุนันทา พ4วงเสมา นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ กรมหม4อนไหม ห"อง ๓๔๑๔ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๒๑ นายวีระพล สุดชาฎา นักวิทยาศาสตร2ชํานาญการพิเศษ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

๒๒ นางสาวปวีร2รวี อินนุพัฒน2 นักวิเคราะห2นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๒๓ นางสาวธัญลักษณ2 มณีวัฒนา นักวิชาการคอมพิวเตอร2ชํานาญการพิเศษ สํานักงานสถิติแห4งชาติ ห"อง ๓๔๑๔ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๒๔ นางสาวฤทัยกาญจน2 บัวเผียน นักอุตุนิยมวิทยาชํานาญการพิเศษ กรมอุตุนิยมวิทยา ห"อง ๓๔๑๔ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ส4งผลทดสอบแล"ว

ยังไม4ส4งผลทดสอบ

ยังไม4ส4งผลทดสอบ



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหน�ง กรม/หน�วยงาน ห�องสอบ เวลาทดสอบ

รายชื่อการจัดกลุ�มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข�าใจและใช�เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ9 ๒๕๖๒

ณ ห�อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ อาคาร ๓ หรือ ห�องคอมพิวเตอร9ศูนย9เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน 

สํานักงาน ก.พ. จ. นนทบุรี

สิ่งที่ส4งมาด"วย ๓

๒๕ นายวิชชา ฉัตรมงคลพันธ2 วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ กรมทางหลวง ห"องคอมฯ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๒๖ นายไกวัล วัฒนา วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ กรมทางหลวงชนบท ห"องคอมฯ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๒๗ นางนันทวรรณ เหล4าฤทธิ์ นักวิเคราะห2นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม ห"องคอมฯ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๒๘ นายชยาวีร2 หวังเจริญรุ4ง นักวิชาการสิ่งแวดล"อมชํานาญการพิเศษ กรมควบคุมมลพิษ ห"องคอมฯ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๒๙ นางจิรพร เจริญวัฒนาพร นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝHIง ห"องคอมฯ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๓๐ นายสุชาติ ชินวรรณโชติ นักธรณีวิทยาชํานาญการพิเศษ กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ห"องคอมฯ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๓๑ นางสาวจอมขวัญ พลรักษ2 นักวิเคราะห2นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน ห"องคอมฯ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๓๒ นายนิรุติ สังข2แปKน วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ2พลังงาน ห"องคอมฯ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๓๓ นางสาวศศิธร เจษฎาฐิติกุล นักวิเคราะห2นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ห"องคอมฯ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.๓๓ นางสาวศศิธร เจษฎาฐิติกุล นักวิเคราะห2นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ห"องคอมฯ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๓๔ นางสาวมนต2ทิชา วงศ2พรเพ็ญภาพ นักวิชาการคอมพิวเตอร2ชํานาญการพิเศษ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ห"องคอมฯ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๓๕ นายณัฐพงศ2 ป,ยวัณโณ วิศวกรชํานาญการพิเศษ กรมธุรกิจพลังงาน ห"องคอมฯ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๓๖ นางสาวจุฬารัตน2 นุ4มนิ่ม นักวิชาการพาณิชย2ชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย2 ห"องคอมฯ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๓๗ นางสาวอภิรพร สุจริตรังษี นักวิชาการพาณิชย2ชํานาญการพิเศษ กรมพัฒนาธุรกิจการค"า ห"องคอมฯ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๓๘ นายจักรพันธ2 รัตนเสถียร นักวิเทศสัมพันธ2ชํานาญการพิเศษ กรมการปกครอง ห"องคอมฯ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๓๙ นายอุรินธ2 หุตะสิงห2 สถาปนิกชํานาญการพิเศษ กรมโยธาธิการและผังเมือง ห"องคอมฯ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๔๐ นางสาววาสิฏฐี สาระพงศ2 นักวิเคราะห2นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ กรมปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย ห"องคอมฯ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๔๑ นางประอรรัตน2 กาญจน2ธนภัทร นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ กรมส4งเสริมการปกครองท"องถิ่น

๔๒ นางบุญภาดา พึ่งบุญ ณ อยุธยา อรุณเบิกฟKา นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการพิเศษ กรมคุ"มครองสิทธิและเสรีภาพ ห"องคอมฯ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๔๓ นายนิธิพัฒน2 วัฒนสุวกุล นักวิเคราะห2นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน ห"องคอมฯ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๔๔ นางสาวมณี หัสชู นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ กรมพัฒนาฝ@มือแรงงาน ห"องคอมฯ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๔๕ นายวิฑูรย2 แก"วก4า นักวิชาการคอมพิวเตอร2ชํานาญการพิเศษ กรมสวัสดิการและคุ"มครองแรงงาน ห"องคอมฯ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๔๖ นายประสิทธิชัย เลิศรัตนเคหกาล บรรณารักษ2ชํานาญการพิเศษ กรมศิลปากร ห"องคอมฯ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๔๗ นางสาวสมพร พานทอง นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการพิเศษ สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร4วมสมัย ห"องคอมฯ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๔๘ นายเอกรัฐ มีชูวาศ นักวิทยาศาสตร2ชํานาญการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร2บริการ ห"องคอมฯ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๔๙ นายฐิติเดช ตุลารักษ2 วิศวกรนิวเคลียร2ชํานาญการพิเศษ สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ห"อง ๓๔๑๔ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ยังไม4ส4งผลทดสอบ



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหน�ง กรม/หน�วยงาน ห�องสอบ เวลาทดสอบ

รายชื่อการจัดกลุ�มและกําหนดการทดสอบทักษะความเข�าใจและใช�เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ9 ๒๕๖๒

ณ ห�อง ๓๔๑๔ ชั้น ๔ อาคาร ๓ หรือ ห�องคอมพิวเตอร9ศูนย9เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๗ อาคารสํานักงาน 

สํานักงาน ก.พ. จ. นนทบุรี

สิ่งที่ส4งมาด"วย ๓

๕๐ นายอลงกรณ2 จันทร2เจริญ นายแพทย2ชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ห"อง ๓๔๑๔ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๕๑ นางสาวศศิธร ทวีเดช ทันตแพทย2 กรมการแพทย2 ห"อง ๓๔๑๔ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๕๒ นายอรรถเกียรติ กาญจนพิบูลวงศ2 นายแพทย2ชํานาญการพิเศษ กรมควบคุมโรค ห"อง ๓๔๑๔ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๕๓ นายวรท ลําใย นายแพทย2ชํานาญการพิเศษ กรมสุขภาพจิต ห"อง ๓๔๑๔ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๕๔ นางสาวชยาวี กาญวัฒนะกิจ เภสัชกรชํานาญการพิเศษ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ห"อง ๓๔๑๔ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๕๕ นางสาวคงขวัญ จันทร2แก"ว ผู"ชํานาญการงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ผู"จัดการ) สถาบันการแพทย2ฉุกเฉินแห4งชาติ (ในกํากับรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข) ห"อง ๓๔๑๔ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๕๖ นายจตุพล เจริญกิจไพบูลย2 นักวิจัย/ผู"รับผิดชอบกลุ4มวิจัยและพัฒนาเภสัชกรรม ระดับ ๗ องค2การเภสัชกรรม

๕๗ นางดารุณี พุทไธวัฒน2 นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ห"อง ๓๔๑๔ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๕๘ นายนิธิพงศ2 อนุรักษ2พงศธร ครู ค.ศ.3 สถาบันวิทยาลัยชุมชน ห"อง ๓๔๑๔ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ส4งผลทดสอบแล"ว

๕๘ นายนิธิพงศ2 อนุรักษ2พงศธร ครู ค.ศ.3 สถาบันวิทยาลัยชุมชน ห"อง ๓๔๑๔ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๕๙ นายพินัน ผลทรัพย2 นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ห"อง ๓๔๑๔ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๖๐ นางเกณิกา ซิกวาร2ทซอน นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สํานักงานส4งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ห"อง ๓๔๑๔ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๖๑ นางสาวณฐิณี ฉันทะจารุ นักวิเทศสัมพันธ2ชํานาญการพิเศษ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ2อุตสาหกรรม ห"อง ๓๔๑๔ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๖๒ นายจักรพันธ2 เด4นดวงบริพันธ2 นักวิเคราะห2นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

๖๓ นายทรงวุฒิ อาทิตย2ทอง วิศวกรเหมืองแร4ชํานาญการพิเศษ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร4 ห"อง ๓๔๑๔ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๖๔ นางสาวนันทิดา บัวแย"ม นักวิชาการตรวจเงินแผ4นดินชํานาญการพิเศษ สํานักงานการตรวจเงินแผ4นดิน ห"อง ๓๔๑๔ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๖๕ นางสาวศุภกาญณ2 หาญบาง นักวิเคราะห2นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงานปKองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ห"อง ๓๔๑๔ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๖๖ นางสาวสุนทรี เลากลาง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ สํานักงานเลขาธิการสภาผู"แทนราษฎร ห"อง ๓๔๑๔ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๖๗ นางสาวชนุตพร บุญส4งสวัสดิ์ พนักงานธนาคารแห4งประเทศไทย ธนาคารแห4งประเทศไทย ห"อง ๓๔๑๔ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๖๘ นางสาววรัญญา ชวศุภกุล นักวิเคราะห2นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการปKองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ห"อง ๓๔๑๔ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๖๙ นายพลภัทร วินัยบดี ผู"ช4วยผู"อํานวยการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย2และตลาดหลักทรัพย2 ห"อง ๓๔๑๔ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๗๐ นางวีณา วรรณฉัตรสิริ เจ"าหน"าที่ศาลปกครองชํานาญการพิเศษ สํานักงานศาลปกครอง ห"อง ๓๔๑๔ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๗๑ นางธันยพร เปาทอง นิติกรปฏิบัติการระดับสูง รักษาการผู"อํานวยการส4วนงานกํากับการแข4งขัน สํานักงาน กสทช. ห"อง ๓๔๑๔ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๗๒ นางสาวทิพวัลย2 ปHนคํา นักเทคนิคการแพทย2 ๗ สภากาชาดไทย ห"อง ๓๔๑๔ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
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