(สำเนำ)
ประกาศสานักงาน ก.พ.
เรื่อง รายชื่อข้ าราชการผู้ผ่านการคัดเลือก (ขั้นตอนที่ ๒)
เพือ่ เป็ นข้ าราชการผู้มีผลสั มฤทธิ์สูง รุ่ นที่ ๖

ตามที่ได้มีประกาศสานักงาน ก .พ. ลงวันที่ ๒๓ สิ งหาคม ๒๕๕๓ เรื่ อง รายชื่อผูม้ ี
สิ ทธิ เข้ารับการคัดเลือกขั้นตอนที่ ๒ โดยสานักงาน ก .พ. กาหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
และวิธีการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าสู่ ระบบข้าราชการผูม้ ีผลสัมฤทธิ์ สูง รุ่ นที่ ๖ และกาหนดให้ มีการสอบ
คัดเลือกขั้นตอนที่ ๒ ในวันเสาร์ที่ ๒๘ สิ งหาคม ๒๕๕๓ นั้น
บัดนี้ การ ดาเนินการ คัดเลือกข้าราชการ (ขั้นตอนที่ ๒) ได้ดาเนินการ เสร็ จสิ้ นแล้ว
จึงขอประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒ เพื่อเข้าสู่ ระบบข้าราชการผูม้ ีผลสัมฤทธิ์ สูง
รุ่ นที่ ๖ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ลงชื่อ

นนทิกร กาญจนะจิตรา
(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)
รองเลขาธิการ ก.พ.
ปฏิบตั ิราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.

สาเนาถูกต้อง
ปิ ยสุ รางค์ กุลจิตติประสิ ทธิ์
(นางปิ ยสุ รางค์ กุลจิตติประสิ ทธิ)์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ขั้นตอนที่ ๒ )
เพือ่ เข้ าสู่ ระบบข้ าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๖
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ชื่อ - นามสกุล
นางสาวนันท์นภัส สังวรประเสริ ฐ
นายณรงค์ชยั ฐิตินนั ท์พงศ์
นางสาวภัทรี ยา พหลยุทธ
นางพิภาวิน ลี้สัมพันธ์
นางสาวสายศานติ์ ศิริวฒั นะ
นางสาวอธิฏฐานพร อุวรรณโณ
นางสาวอัจฉรา สุ ชาติประเสริ ฐกุล
นายรักชาติ ชาติสิริทรัพย์
นายคมศัลล์ ศรี วสิ ุ ทธิ์
นายอนุรักษ์ ชัยวิเชียร
นางสาวคุณธรรม วัฒนา
นางสาวชนาภา ติยะรัตนกูร
นางสาวเยาวภา เตียงสกุล
นายเชาว์วศั สกุลวรวิทย์
นายกฤษณะ ไวยพัฒน์
นางสาวศศิกญั ญา โพธิ์ เนียร
นางสาวจุฬาลักษณ์ ยุติธรรมสกุล
นายวินยั แสงสื บ
นายธารงศักดิ์ เศวตเลข
นายธนาคม ตาฬวัฒน์
นางสาวกุลทรัพย์ ไศละบาท
นางสาวณัฏฐ์รวี กรรณุมาตร์
นางสาวศิรี จงดี
นางสาวกุลกานต์ อร่ ามทอง
นายศรพล ตุลยะเสถียร

ส่ วนราชการ
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สานักงบประมาณ
สานักงบประมาณ
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กรมธนารักษ์
กรมศุลกากร
กรมศุลกากร
กรมศุลกากร
กรมศุลกากร
กรมศุลกากร
กรมสรรพสามิต
กรมสรรพากร
สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
สานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ
สานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
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ชื่อ - นามสกุล

ส่ วนราชการ

นางสาวดวงกมล พรหมพิทกั ษ์
นางสาวภัทรมน พลพิพฒั นพงศ์
นางสาวพิมพ์นารา หิรัญกสิ
นายณัฐพล ศรี พจนารถ
นายยุทธภูมิ จารเศร์นี
นางสาวสุ พฒั นา ศักดิ์ปิยะพันธ์
นางสาววันพร เข็มมุกด์
นายพงศ์พิชญ์ ยอดยิง่
นายทวีวฒั น์ ดีมะการ
นายพงษ์ปกรณ์ ปิ ยวัฒน์ปภาดา
นายประทีป อารยะกิตติพงศ์
นางสาวจีราภา อินธิแสง
นายสิ ทธิ ศกั ดิ์ ชุ่มอุระ
นายกิตติ มโนคุน้
นางสาวหทัยรัตน์ มณี เทศ
นางสาวพันธนัสถ์ พงษ์ขวัญ
นายไพรัช รามเนตร
นางสาวสุ หทัย ไพรสานฑ์กุล
นายอภัยฑูรย์ สุ วรรณชูจิต
นางสาวบาจารี ย ์ สงวนวงศ์
นางสาวภัทรา พันธุภทั ร
นายจิรวัส พูลทรัพย์
นายบวรพงษ์ สุ นิภาษา
นายมนินธ์ สุ ทธิวฒั นานิติ
นายณัฐ นันติ
นางสาวนรี ลกั ษณ์ แพไชยภูมิ
นางสาวดิษยา มีเพียร
นางสาวบริ มาส ศรี ขจร
นางสาวสุ ภาวดี พร้อมพงษา
นายชญานิน นุย้ สิ นธุ์

สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
สานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
กรมการข้าว
กรมชลประทาน
กรมปศุสัตว์
กรมส่ งเสริ มสหกรณ์
สานักงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กรมเจ้าท่า
กรมทางหลวงชนบท
กรมทางหลวงชนบท
กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมทรัพยากรน้ า
กรมส่ งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
สานักงานสถิติแห่งชาติ
สานักงานสถิติแห่งชาติ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
กรมคุม้ ครองสิ ทธิและเสรี ภาพ
กรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน
สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กรมศิลปากร
๒
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ชื่อ - นามสกุล

ส่ วนราชการ

นางสาวสุ ภชั ฌา พูนศรัทธา
นางสาวปารวี แก้วสะอาด
นางสาวรัชฎาภรณ์ นิลเพชร
นางสาวอัจฉริ ยา อานนท์กิจพานิช
นางสาวขนิษฐา ใจจ้อง
นายกิตติ ชัยวิรัช
นายธวัชชัย ไพรบูรณ์
นายอิทธิพล วรนุช
นางมาลีนา เย็นนาน พาร์ ก้ ี
นายสุ กิจ วงค์ปันง้าว

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
สานักงาน กปร.
สานักงาน กปร.
สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
สานักงานสภาที่ปรึ กษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๓

