
(สำเนา)  

 

 

ที ่นร ๑๐๐๓/๓๓๒    สำนักงาน ก.พ. 

        ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง  การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง เพ่ือคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
สามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นที่ ๑๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  

เรียน  หัวหน้าส่วนราชการ (ตามเอกสารแนบ)  

อ้างถึง  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๓/๑๑๑ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. รายชื่อข้าราชการผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการ 

  ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที ่๑๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในรูปแบบ QR code 

 ๒. กำหนดการ ระเบียบ และข้อปฏิบัติในการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการ 
  ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในรูปแบบ QR code 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. แจ้งกำหนดการจัดประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และขอให้ส่วนราชการจัดส่งรายชื่อ
และข้อมูลข้าราชการที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและความสามารถด้านภาษา
ตามที่ ก.พ. กำหนดไปยังสำนักงาน ก.พ. เพ่ือประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินคุณลักษณะที่พึง
ประสงคฯ์ ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นั้น 

 สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งรายชื่อข้าราชการผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ส่วนราชการแจ้งข้าราชการดังกล่าวใหเ้ข้ารับการประเมินคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ฯ ในวันจันทร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ดังมีรายละเอียดกำหนดการ ระเบียบ และข้อปฏิบัติในการเข้ารับการประเมิน 
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 

(นางสาวสุลักขณา  ธรรมานุสติ) 
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการ ก.พ. 

 

ศูนย์นักบริหารระดับสูง 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๘๖๓ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๓๖  

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ 

https://bit.ly/3RiYRm8 
 

https://bit.ly/3usLTrX 



 

 

รายชื่อขา้ราชการผู้มีคุณสมบัติเขา้รบัการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิส์ูง  
เพ่ือคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเขา้สู่ระบบขา้ราชการผู้มผีลสัมฤทธิส์ูง  

รุ่นที่ ๑๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 

 

 

 ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี 
เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๐๑ นายวิชญะ  บรรทัดเที่ยง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๐๒ นางสาวบุษกร  บุญจันทึก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๐๓ นางสาวรวีรตัน์  สพโชค สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๐๔ นางสาวสุภาวดี  ช่อบุญนาค สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๐๕ นางสาวรวิรินทร์  เตชะปลูก สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๐๖ นางสาวมนสิการ  เทพไหว สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๐๗ นายธนชาติ  ภัทรทิพากร สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๐๘ นายจตุรพัฒน ์ เชาวลติ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๐๙ นางสาวณุภา  นันทเกียรต ิ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๑๐ นายอุกฤษฎ์  สุวรรณประภา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 กระทรวงการคลัง 
เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๑๑ นายนพวา  วงศ์กิจเจริญ กรมธนารักษ์ 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๑๒ นายพรชัย  ชาติพหล กรมบัญชีกลาง 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๑๓ นางสาวบุณยาพร  หาญยืนยงสกลุ กรมบัญชีกลาง 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๑๔ นางจารุณี  เวียงธีรวัฒน ์ กรมสรรพสามิต 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๑๕ นางสาวชมพูนุท  คำสอน กรมสรรพสามิต 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๑๖ นางสาวพิมปภา  จานทอง กรมสรรพสามิต 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๑๗ นายชลันวิทย์  อุ่ยอุทัย กรมสรรพากร 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๑๘ นายรดิศ  ทองใบใหญ ่ กรมสรรพากร 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๑๙ นางสาวปวิตรา  มายิ่งเจรญิ กรมสรรพากร 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๒๐ นางสาวโปรดปราน  นนทสุวรรณ กรมสรรพากร 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๒๑ นายสณัหณัฐ  เศรษฐศักดาศิร ิ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๒๒ นายธนวัฒน์  หาญเรืองเกียรต ิ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๒๓ นายชัยวัฒน์  หาญพิทักษ์พงศ์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 



๒ 

 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๒๔ นางสาวศิวพร  พรหมวงษ์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๒๕ นายชีวานนท ์ บุญจันทร์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๒๖ นางสาวจิตฐมาศ  คุปตจิตต ์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๒๗ นางสาววัชรี  พงศ์เพิ่มกิจวัฒนา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๒๘ นายปภาวิน  พื้นชมภ ู กรมกิจการเด็กและเยาวชน 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๒๙ นายปุณพจน์  พละเดช กรมส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๓๐ นายธีรธร  ลิขิตพงศธร สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวตักรรม 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๓๑ นางสาวหนึ่งนุช  ธนาศุภวัฒน ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวตักรรม 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๓๒ นางสาวชนนิกานต์  ชูขจร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๓๓ นางสาววิภาดา  วรรณธัญญารัตน์ กรมการข้าว 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๓๔ นางสาวอาภาวี  ศุภพงศ ์ กรมการข้าว 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๓๕ นายกุมรินทร์  ไพบูลย ์ กรมชลประทาน 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๓๖ นายรัฐพงศ ์ พลายเถื่อน กรมประมง 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๓๗ นางสาวปุญชรสัมิ์  ก่อเจรญิวัฒน ์ กรมประมง 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๓๘ นายเขมพิชญ์  ศรีวิทยานันต ์ กรมส่งเสรมิการเกษตร 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๓๙ นายพันธมิตร  แซ่ค่ง กรมส่งเสรมิการเกษตร 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๔๐ นางสาวอลิสา  สะหะหิรญั กรมส่งเสรมิการเกษตร 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๔๑ นายปริม  พูลสวัสดิ ์ กรมส่งเสรมิสหกรณ ์

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๔๒ นางมนัสวีร์ อ่อนแย้ม สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาต ิ

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๔๓ นางสาวกิตตภิรณ์ พ่วงสุข สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาต ิ

กระทรวงคมนาคม 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๔๔ นายกิดานนท์  พรหมวงษ์ กรมการขนส่งทางบก 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๔๕ นายศาตธัช  รอดวรรณะ กรมการขนส่งทางบก 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๔๖ นายวริศ  สุกิตติพัฒนากุล กรมการขนส่งทางบก 

 

 



๓ 

 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๔๗ นายดิษรินทร์  วงศ์เกษมจติต ์ กรมการขนส่งทางบก 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๔๘ นายปัณณพัทธ ์ สมหวัง กรมการขนส่งทางราง 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๔๙ นายกิจติศักดิ์  รำไพรจุิพงศ์ กรมการขนส่งทางราง 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๕๐ นางสาวพิชญ์สุดา  วิญญาเย็น กรมการขนส่งทางราง 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๕๑ นายกฤษณ์  สุขประสิทธ์ิ กรมทางหลวง 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๕๒ นายชนัญญู  มณจีันทร ์ กรมทางหลวง 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๕๓ นายณัฐวุฒิ  จิวัธยากูล กรมทางหลวงชนบท 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๕๔ นางสาวธนธร  อุบลสถติย ์ กรมทางหลวงชนบท 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๕๕ นางสาวฟ้าสาง  ประยรูพันธ ์ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๕๖ นายชิน  ปุ้งเผ่าพันธ ์ สำนักงานปลัดกระทรวงดจิิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๕๗ นางสาวภทรณัฐ  พรหมมาศ กรมอุตุนิยมวิทยา 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๕๘ นายประเวศ  ธนกูลกิจ สำนักงานคณะกรรมการดจิิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๕๙ นางสาวเสาวลักษณ์  สุขต่าย สำนักงานคณะกรรมการดจิิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๖๐ นายธีร์  แดนวิวัฒน์เดชา สำนักงานคณะกรรมการดจิิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๖๑ นางสาวมณภีรณ์ ภรูิพัฒน์ สำนักงานคณะกรรมการดจิิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๖๒ นางอภิญญา  จรเสนาะ สำนักงานคณะกรรมการดจิิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๖๓ นางสาวปุณณาสา  คชศิลา สำนักงานคณะกรรมการดจิิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๖๔ นางสาวพัทธนันท์  สุณัฐพงศ์ สำนักงานคณะกรรมการดจิิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๖๕ นางสาวปริศนา  สตุะพันธ ์ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๖๖ นางสาวชุนิณธรณ์  ชามาทอง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๖๗ นายอนุวัฒน ์ สุรินทร์ทิพย ์ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๖๘ นายธาตรี  อินทรสตู กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๖๙ นางสาวศิรลิักษณ์  ธรรมน ุ กรมป่าไม ้

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๗๐ นายวิรัตน์  สงศร ี กรมส่งเสรมิคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๗๑ นางสาวชลธิดา  เชิญขุนทด กรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพันธุ์พืช 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๗๒ นายบุณณ์เดชน์  จรุงศักดิเ์ศรษฐ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๗๓ นางสาวสุรรีัตน์  ชูวาพิทักษ ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 



๔ 

 

กระทรวงพลังงาน 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๗๔ นางสาวกฤติยา  เพียพยัคฆ ์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๗๕ นางสาวอรวรา  วัฒนวิศาล สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๗๖ นางสาวเยาวพา  นาเกลือ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๗๗ นางสาวฉัตรแก้ว  เพ็ญศริ ิ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๗๘ นายธนรัตน์  สังขชาต ิ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาต ิ

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๗๙ นายณัฐวุฒิ  คงชุม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาต ิ

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๘๐ นายธนภูมิ  ไทยเจรญิ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาต ิ

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๘๑ นางสาวพิมพ์พร  อินเสน กรมธุรกิจพลังงาน 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๘๒ นางสิริโสภา  ศรศีกุน กรมธุรกิจพลังงาน 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๘๓ นางสาววิสาขะ  ชุนหกรณ ์ กรมธุรกิจพลังงาน 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๘๔ นางสาวดวงทิพย์  ลาวัษณ์เสถียร สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

กระทรวงพาณิชย์ 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๘๕ นายศุภศริิ  จันทระ กรมทรัพยส์ินทางปัญญา 

กระทรวงมหาดไทย 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๘๖ นางสาวฟ้าฤดี  ทรงลักษณ ์ กรมการปกครอง 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๘๗ นางสาวกมลฉตัร  ฉัตรไพฑรูย ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๘๘ นางสาวอริยา  เทภาสิต กรมโยธาธิการและผังเมือง 

กระทรวงยุติธรรม 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๘๙ นางสาวพิมพ์นภัส  โตสต ิ สำนักงานปลัดกระทรวงยตุิธรรม 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๙๐ นางสาวธิรดา  มีทิพย ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๙๑ นางสาวตรัยพร  สุนทรพฤกษ ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๙๒ นายชัยสิริ  สุธาประดิษฐ ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๙๓ นายเกษมพันธุ ์ จิตรเย็น กรมราชทัณฑ ์

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๙๔ นางสาวปิลันธนา  ไทรงาม กรมราชทัณฑ ์

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๙๕ นายวัฒนชัย  อาพร สถาบันนิติวิทยาศาสตร ์

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๙๖ นายรณชัย  อิทธิวรรณพงศ ์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร ์

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๙๗ นางสาวอนิลดา  เนตตกลุ สถาบันนิติวิทยาศาสตร ์

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๙๘ นางศศิศิศ  บุญสนธ ิ สถาบันนิติวิทยาศาสตร ์
 



๕ 

 

 

 

กระทรวงแรงงาน 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๐๙๙ นางสาวทิพย์รัตน์  เลิศเมธา กรมการจดัหางาน 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๑๐๐ นายนิตินัย  เนียมขันธ ์ กรมการจดัหางาน 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๑๐๑ นางสาวดลจิต  ประดิษฐ์วงษ ์ กรมการจดัหางาน 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๑๐๒ นางวันวิสาข ์ สุคนธวาร ี กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๑๐๓ นายณัฐพงศ์  ทิพย์สกุลปญัญา กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๑๐๔ นางสาวเยาวลักษณ์  กงษ ี กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๑๐๕ นายเทพพิทักษ ์ แก้วคำนวน กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๑๐๖ นายวภช  หลายวัฒนไพศาล กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๑๐๗ นางสาวพรสุดา  เจียมพัฒนาตระกูล กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๑๐๘ นายธโนดม  จริยะพันธ์ุ สำนักงานประกันสังคม 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๑๐๙ นายสุขปรีชา  ตาคำ สำนักงานประกันสังคม 

กระทรวงศึกษาธิการ 
เลขประจำตัวสอบ ๖๕๑๑๐ นางสาวหงษ์ฟ้า  วีระนพรัตน ์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๑๑๑ นายพงศกร  รุทระวณิช สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๑๑๒ นางสาวจุฑามาส  ตั้งจิตบำรุง สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

กระทรวงสาธารณสุข 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๑๑๓ ร.ต.ต.หญิงสุธาสินี  เพ็งนรพัฒน ์ กรมการแพทย ์

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๑๑๔ นางสาวรว ี นิธิยานนทกิจ กรมควบคุมโรค 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๑๑๕ นางสาวมณีรัตนะมาลา  โมรินทร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๑๑๖ นายธีรวุฒ ิ บุญรักษา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๑๑๗ นางสาวสกุลรัตน ์ สมสันติสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๑๑๘ นางสาวชลาธาร  แสงเรืองฤทธิ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๑๑๙ นางสาวธิติมา  ณรงค์ศักดิ ์ กรมสุขภาพจิต  

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๑๒๐ นางพรยุพา  เตียงพัฒนะวงษ ์ กรมสุขภาพจิต  

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๑๒๑ นายสงบ  ภูแดนแก่ง กรมสุขภาพจิต  

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๑๒๒ นายธันวา  พิทักษ์มงคลกุล สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๑๒๓ นางสาวพัชราภรณ์  นนทสวัสดิ์ศรี สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 



๖ 

 

 

--------------------------------------------- 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๑๒๔ นายชยางกูร  จินดา กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๑๒๕ นางสาวเนตรชนก  มาสวัสดิ ์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๑๒๖ นางสาวเขมณัฏฐ์  เป็นเอกวงศ ์ กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๑๒๗ นางสาวฐาวลี  บุญเชิด กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๑๒๘ นายอามีน  สัสดีวงศ ์ กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม  

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๑๒๙ นายสรศักดิ์  จงสมบตัิไพบูลย ์ กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๑๓๐ นายสิทธิกร  รัตนถาวร สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๑๓๑ นางสาวกัณฐิกา  นันทปรีชา สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๑๓๒ นางสาวภรวรรณ  นิจจรลักุล สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๑๓๓ นางสาวชนัสนันต์  บัวเกต ุ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 
เลขประจำตัวสอบ ๖๕๑๓๔ นางสาวสุทธิพา  อาศิรพจน ์ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ประสานงานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๑๓๕ นายจรณินทร์  ตั้งเจรญิสมุทร สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๑๓๖ นางสาวโสภาพร  คงเชื้อนาค สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๑๓๗ นายอลงกรณ์  ถิระสตัย ์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

เลขประจำตัวสอบ ๖๕๑๓๘ นายกฤษณ์  เจนจิรวัฒนา สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ 

 

กำหนดการ ระเบียบ และข้อปฏิบัต ิ

ในการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง  
รุ่นที่ ๑๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

---------------------------------- 

สำนักงาน ก.พ. กำหนดวัน เวลา ระเบียบ และข้อปฏิบัติในการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ข้าราชการผู้มีผลสมัฤทธิ์สูง รายละเอียดดังนี้ 

๑. กำหนดการ วัน เวลาและสถานที่  
 กำหนดการประเมินฯ ในวันจันทร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕  โดยจะใช้วิธีการสอบข้อเขียน  

ตามรายละเอียด ดังนี้ 
เวลา กิจกรรม สถานที ่

๐๙.๐๐ - ๐๙.๔๕ น. ลงทะเบียน หอประชุมสุขุม         
นัยประดิษฐ 

สำนักงาน ก.พ.  
จังหวัดนนทบุรี 

๐๙.๔๕ - ๑๐.๐๐ น. 
 

รับฟ ังคำชี ้แจงเกี ่ยวกับการสอบเพื ่อประเมินคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง โดยแบบประเมิน
สมรรถนะของสำนักงาน ก.พ. 

๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. สอบเพ่ือประเมินคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ของข้าราชการ 

ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง  (ข้อสอบปรนัย) 

๒. ระเบียบเกีย่วกับการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 ๒.๑ ขอให้ผู้เข้ารับการประเมินฯ ปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบ และวิธีการประเมินฯ อย่างเคร่งครัด 

 ๒.๒ ให้ผู้เข้ารับการประเมินฯ ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
  (๑) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมเช่นเดียวกับการปฏิบัติราชการปกติและ
ประพฤติตนเป็นสุภาพชน 

 (๒) ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ยังไม่หมดอายุ 
ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน ไปในวันประเมินฯ หากไม่มีบัตรดังกล่าว
แสดงตนในการเข้ารับการประเมินฯ จะไม่อนุญาตให้ เข้ารับการประเมินฯ กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ  
ชื่อสกุล หลังจากกรอกข้อมูลในระบบสมัครแล้ว ในวันประเมินฯ ให้นำสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล 
พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ส่งให้เจ้าหน้าที่ขณะลงทะเบียนเข้ารับการประเมินฯ หากไม่มีหลักฐานดังกล่าว
จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินฯ โดยเด็ดขาด 

 (๓) ควรไปถึงสถานที่จัดการประเมินฯ ก่อนเริ่มการประเมินฯ ไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที และเขา้ห้องได้
เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และอุปกรณ์ที่อนุญาต 

ให้นำเข้าห้องได ้ทั้งนี้ หลังเวลา ๑๐.๐๐ น. จะไม่อนุญาตให้ผู้มาสายเข้าห้อง 
 

 



๒ 

 

  (๔) ให้ผู้เข้ารับการประเมินฯ เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำแบบประเมินฯ ได้แก่ ปากกา  
และโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตและสแกน QR Code ได ้ 
  (๕) ผู้เข้ารับการประเมินฯ ต้องนั่งตามห้องและที่นั่งที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดให้ ผู้ที่นั่งผิดที่ 
จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน 

 (๖) ผู้เข้ารับการประเมินฯ ต้องปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด  
เมือ่อยู่ในห้องห้ามพูดหรือติดต่อกับผู้เข้ารับการประเมินฯ รายอ่ืน  

 (๗) ห้ามคัดลอก ถ่ายภาพ หรือนำแบบประเมินฯ ออกจากห้องสอบ  

 (๘) เมื่อหมดเวลาให้หยุดทำแบบประเมินฯ แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อหัวหน้าห้องสอบ
หรือเจา้หน้าทีไ่ดอ้นุญาตแล้ว 

 ผู้ ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการประเมินฯ หรือผู้ ใดมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 

หรือพยายามกระทำการทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินฯ และสำนักงาน ก.พ. อาจพิจารณา 
สั่งงดการตรวจให้คะแนนในการประเมินฯ ครั้งนีก้็ได ้

 ๓. ข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) 
ในวันประเมินคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ 

๓.๑ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาในระหว่างการประเมินฯ 

๓.๒ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย ๑ เมตร ในระหว่างรอเข้ารับการประเมินฯ 

๓.๓ ผู้เข้ารับการประเมินฯ ต้องตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ด้วยชุดตรวจ 
Antigen Test Kit (ชุดตรวจ ATK) และมีผลเป็นลบ (Negative) โดยขอให้ตรวจก่อนเข้ารับการประเมินฯ 
ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมงก่อนเข้ารับการประเมินฯ ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
และจัดส่งผลการตรวจพร้อมทั้งกรอกรายละเอียดตาม QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือนี้  ทั้งนี้  หากมี 

ผลตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) เป็นบวก (Positive) ขอให้ติดต่อคุณวรรณวิสา เฉลิมวัย  
ทีห่มายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๔๗๘ ๙๙๖๒  

********************************** 
 

หมายเหตุ  กำหนดการ ระเบียบ และข้อปฏิบัติฯ ข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

               กับสถานการณ์ในขณะนั้น  
 

 

 

 

 

 

แจ้งผลการตรวจ 

https://bit.ly/3qvpDfE 

https://bit.ly/3qvpDfE


ลำดับ เรียน 

๑ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
๒ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

๓ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๔ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

๕ อธิบดีกรมธนารักษ์ 
๖ อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
๗ อธิบดีกรมสรรพสามิต 

๘ อธิบดีกรมสรรพากร 

๙ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
๑๐ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

๑๑ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

๑๒ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน 

๑๓ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

๑๔ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

๑๕ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๑๖ อธิบดีกรมการข้าว 

๑๗ อธิบดีกรมชลประทาน 

๑๘ อธิบดีกรมประมง 
๑๙ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 

๒๐ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
๒๑ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
๒๒ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 

๒๓ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง 
๒๔ อธิบดีกรมทางหลวง 
๒๕ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท 

๒๖ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

๒๗ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

๒๘ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 

๒๙ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๓๐ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๓๑ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 

๓๒ อธิบดีกรมป่าไม้ 



๒ 

ลำดับ เรียน 

๓๓ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

๓๔ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ และพันธุ์พืช 

๓๕ เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๓๖ ปลัดกระทรวงพลังงาน 

๓๗ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
๓๘ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 

๓๙ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

๔๐ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
๔๑ อธิบดีกรมการปกครอง 
๔๒ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
๔๓ ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

๔๔ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

๔๕ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ 

๔๖ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
๔๗ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม 

๔๘ อธิบดีกรมการจัดหางาน 

๔๙ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

๕๐ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

๕๑ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

๕๒ เลขาธิการสภาการศึกษา 

๕๓ อธิบดีกรมการแพทย์ 
๕๔ อธิบดีกรมควบคุมโรค 

๕๕ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๕๖ อธิบดีกรมสุขภาพจิต  

๕๗ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

๕๘ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

๕๙ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

๖๐ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

๖๑ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
๖๒ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 



จุดแวะส่ง 

แผนที่แสดงเส้นทางเดินไปยัง 
หอประชุมสขุุมนัยประดิษฐ 
ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 


	หนังสือประกาศรายชื่อผู้เข้าทดสอบ HiPPS18 (ลงนาม).pdf
	สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑_รายชื่อข้าราชการผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินฯ HiPPS18.pdf
	สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒_กำหนดการ ระเบียบ และข้อปฏิบัติในการประเมินฯ.pdf
	รายชื่อส่วนราชการ.pdf
	แผนที่หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ..pdf

