
ประกาศสำนักงาน ก.พ. 
เรื่อง  รายช่ือผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  

ครั้งที่ ๑ ในตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน ก.พ. 
----------------------------- 

 ตามที่ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที ่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ เรื ่อง รับสมัครบุคคล 
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน ก.พ. นั้น  

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงาน ก.พ. จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับ 
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ดังต่อไปนี้ 
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๖๔๓๑๒๐๐๐๑ นางสาวธนัชพร สังข์ทอง 
๖๔๓๑๒๐๐๐๒ นางฐายิกา บุรพา 
๖๔๓๑๒๐๐๐๓ นายพิสิษฐ์ เจนเวชประเสริฐ 
๖๔๓๑๒๐๐๐๔ ว่าที่ร้อยตรีศุภณัฐ ช่วงฉ่ำ 
๖๔๓๑๒๐๐๐๕ นายอักขรา ธานีรัตน์ 
๖๔๓๑๒๐๐๐๖ นางสาวศิศิรา นุ่นกล่ำ 
๖๔๓๑๒๐๐๐๗ นายนฤดล พ่วงรอด 
๖๔๓๑๒๐๐๐๘ นางสาวจุฑาทิพย์ คงปั้น 
๖๔๓๑๒๐๐๐๙ นายสุภาค ยิ้มอาจ 
๖๔๓๑๒๐๐๑๐ นางสาวณัฐพร สุขแสนนาน 
๖๔๓๑๒๐๐๑๑ นายสาธิต เจียรสุขสกุล 
๖๔๓๑๒๐๐๑๒ นายสิรภพ ธนะมูล 
๖๔๓๑๒๐๐๑๓ นายรุจิกร ธงถาวรสุวรรณ 
๖๔๓๑๒๐๐๑๔ ว่าที่ร้อยตรีกษิด์เดช เดชผดุง 
๖๔๓๑๒๐๐๑๕ นางสาวชลิตา มากสาขา 
๖๔๓๑๒๐๐๑๖ นายภัทราวุธ รักปลอด 
๖๔๓๑๒๐๐๑๗ นายณัฐวุฒิ ถามา 
๖๔๓๑๒๐๐๑๘ นายพงศกร เกษตระกูล 
๖๔๓๑๒๐๐๑๙ นายวิชภัทร มีจิตร 
๖๔๓๑๒๐๐๒๐ นายปธานิน อิสสระ 
๖๔๓๑๒๐๐๒๑ นางสาวเมธิกา ก้อนเงิน 
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๖๔๓๑๒๐๐๒๒ ว่าที่ร้อยตรีหญิงแววตา มั่นคำ 
๖๔๓๑๒๐๐๒๓ นายกันตพัฒน์ สุรพันธ์เสรี 
๖๔๓๑๒๐๐๒๔ นายเฉลิมขวัญ ซาบซึ้งไพร 
๖๔๓๑๒๐๐๒๕ นางสาวอภิญญา อุ้ยกูล 
๖๔๓๑๒๐๐๒๖ นางสาวรัชนีวัลย ์ ไพรวงษ์ 
๖๔๓๑๒๐๐๒๗ นายไซฟูเล๊าะ มะลี 
๖๔๓๑๒๐๐๒๘ นายณัฐวัชร นามวิเศษ 
๖๔๓๑๒๐๐๒๙ นายอัจสนีค์ มูลแสง 
๖๔๓๑๒๐๐๓๐ นายอัศราวุฒิ ปัดสำราญ 
๖๔๓๑๒๐๐๓๑ นางพัทธ์ธีรา ก้องวัฒนวณิชย์ 
๖๔๓๑๒๐๐๓๒ นายรุจ จงขอกลาง 
๖๔๓๑๒๐๐๓๓ นายสุริยา พันธุ์แตง 
๖๔๓๑๒๐๐๓๔ ว่าที่ร้อยตรีกันต์กวี คลังข้อง 
๖๔๓๑๒๐๐๓๕ นายปิยพัทธ์ ชื่นอารมย์ 
๖๔๓๑๒๐๐๓๖ นายจตุพล เสนนอก 
๖๔๓๑๒๐๐๓๗ นางสาวกัณฐิกา เลี้ยววัฒนาสกุล 
๖๔๓๑๒๐๐๓๘ นายจิระพงษ์ วัดแก้ว 
๖๔๓๑๒๐๐๓๙ นายณัฐชัย ธีรติวาณิชย์ 
๖๔๓๑๒๐๐๔๐ นายจรัสพงศ์ กาญจนลักษณ์ 
๖๔๓๑๒๐๐๔๑ นางสาวฐิติกานต์ ชัมภูธนะ 
๖๔๓๑๒๐๐๔๒ นายมงคล จันทโชติ 
๖๔๓๑๒๐๐๔๓ นายสินพัฒน์ ศรีสุระ 
๖๔๓๑๒๐๐๔๔ นางสาวจัสมิน ลาวรรณ์ 
๖๔๓๑๒๐๐๔๕ นายภานุวัฒน์ เกริกชัยศรี 
๖๔๓๑๒๐๐๔๖ นายณัฐพล คุ่ยจาด 
๖๔๓๑๒๐๐๔๗ นายณพวงศ์ สมอ่อน 
๖๔๓๑๒๐๐๔๘ นายวงศกร เต็มนาที 
๖๔๓๑๒๐๐๔๙ นางสาวภาณุมาศ ยังนิตย์ 
๖๔๓๑๒๐๐๕๐ นายกฤษดา ดิษฐ์จาด 
๖๔๓๑๒๐๐๕๑ นางสาวสุปปิยา ยิ่งสกุล 
๖๔๓๑๒๐๐๕๒ นางสาวจารุมน ติกเเก้ว 
๖๔๓๑๒๐๐๕๓ นายภ้สภูมิ สุขสงวน 
๖๔๓๑๒๐๐๕๔ นายศุภณัฐ แพรกปาน 
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๖๔๓๑๒๐๐๕๕ นางสาวชลิสา วิสุทธิวิเศษ 
๖๔๓๑๒๐๐๕๖ นายเอกนาท วาณิชย์เจริญ 
๖๔๓๑๒๐๐๕๗ นายราเชศวร์ ศรีหนารถ 
๖๔๓๑๒๐๐๕๘ นายเตวิชช ์ ทิพย์บุญแก้ว 
๖๔๓๑๒๐๐๕๙ นายพชร คล้ำจิต 
๖๔๓๑๒๐๐๖๐ นางสาวหฤทัย ธรรมตา 
๖๔๓๑๒๐๐๖๑ นางสาวสุนิศา แป้นสกุล 
๖๔๓๑๒๐๐๖๒ นายชินาธิป ธนปุณณสา 
๖๔๓๑๒๐๐๖๓ นายธนกร ฤทธิ์แก้ว 
๖๔๓๑๒๐๐๖๔ นายอดินันต์ หะยีดาราแม 
๖๔๓๑๒๐๐๖๕ นางสาวณัฏฐกมนตร์ บุญเต็ม 
๖๔๓๑๒๐๐๖๖ นายบุณยกรณ์ แก้วกิติพงษ์ 
๖๔๓๑๒๐๐๖๗ นายอินทัช เวนานนท์ 
๖๔๓๑๒๐๐๖๘ นายพงศกร ทิพโสตหทัย 
๖๔๓๑๒๐๐๖๙ นางสาวปรียาภรณ์ ภักด ี
๖๔๓๑๒๐๐๗๐ นางสาวนัฏฐิรา กรมเมือง 
๖๔๓๑๒๐๐๗๑ นายสรศักดิ์ ไทยแท้ 
๖๔๓๑๒๐๐๗๒ นายฉัฐพล แสวงผล 
๖๔๓๑๒๐๐๗๓ นางสาวปิยะธิดา พรพาอภิรมย์ 
๖๔๓๑๒๐๐๗๔ นายนุติศักดิ์ จันทะเวช 
๖๔๓๑๒๐๐๗๕ นางสาวจตุพร นันทพรหม 
๖๔๓๑๒๐๐๗๖ นางสาวเกวลี เรืองศรี 
๖๔๓๑๒๐๐๗๗ นายศรัณย์ ยีลีมอ 
๖๔๓๑๒๐๐๗๘ นายภูเบศ ธัมมปที 
๖๔๓๑๒๐๐๗๙ นางสาวภณิดา จันทร์ต้น 
๖๔๓๑๒๐๐๘๐ นางสาวพิชญา เพียรทรัพย์ 
๖๔๓๑๒๐๐๘๑ นายพีระพงศ์ ฮวดตี๋ 
๖๔๓๑๒๐๐๘๒ นางสาวกานต์รวี ขวัญงาม 
๖๔๓๑๒๐๐๘๓ นายอรุณย์ เที่ยงธรรม 
๖๔๓๑๒๐๐๘๔ นางสาววารุณี นามคีรี 
๖๔๓๑๒๐๐๘๕ นายธนากร อินธนู 
๖๔๓๑๒๐๐๘๖ นายรัชชานนท์ โชติกวนิช 
๖๔๓๑๒๐๐๘๗ นางสาวสุมทอง ทองเถื่อน 
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๖๔๓๑๒๐๐๘๘ นายศุภชัย ไพราม 
๖๔๓๑๒๐๐๘๙ นางสาวพิมพ์มนันท์ ป้อมมณี 
๖๔๓๑๒๐๐๙๐ นายกันตินันท์ ลี้ตระกูล 
๖๔๓๑๒๐๐๙๑ นางสาวกุลนิภา อนรรฆมณี 
๖๔๓๑๒๐๐๙๒ นายวีรศักดิ์ ซันประสิทธิ์ 
๖๔๓๑๒๐๐๙๓ นายธนพงษ์ ดำเป็นไฝ 
๖๔๓๑๒๐๐๙๔ นางสาวชัชฏาภรณ ์ พุทธิษร 
๖๔๓๑๒๐๐๙๕ นางสาวกัญจนี โรจน์ศิลป์ 
๖๔๓๑๒๐๐๙๖ นายพันพจน์ พลอยงาม 
๖๔๓๑๒๐๐๙๗ นายวรเดช อุปัญญ์ 
๖๔๓๑๒๐๐๙๘ นายธนวันต์ ไหวเคลื่อน 
๖๔๓๑๒๐๐๙๙ นางสาวณัฐยา ประทุมรัตน์ 
๖๔๓๑๒๐๑๐๐ นายพงษ์ภิสิษฐ์ ศิริยา 
๖๔๓๑๒๐๑๐๑ นายชัชพงษ์ คำชื่น 
๖๔๓๑๒๐๑๐๒ นายปวรุตม์ เมืองช้าง 
๖๔๓๑๒๐๑๐๓ นายสมชาย ทักขินัย 
๖๔๓๑๒๐๑๐๔ นางสาวจิราภรณ์ วงศ์รส 
๖๔๓๑๒๐๑๐๕ นางสาววิสสุตา คำเงิน 
๖๔๓๑๒๐๑๐๖ นายสหรัฐ พร้อมบุญสิริ 
๖๔๓๑๒๐๑๐๗ นายอัฐากร นาคขวัญ 
๖๔๓๑๒๐๑๐๘ นายจิรพัฒน์ ศรีมงคลชัย 
๖๔๓๑๒๐๑๐๙ นางสาวปภาวรินทร์ มาทน 
๖๔๓๑๒๐๑๑๐ นายเด็ดเดี่ยว มาทน 
๖๔๓๑๒๐๑๑๑ นายฤทธิ์รงค์ ฉายาพงษ์ 
๖๔๓๑๒๐๑๑๒ นายฐาปกรณ์ สังเวียนวงค์ 
๖๔๓๑๒๐๑๑๓ นายชิตณรงค์ กุลมงกฎ 
๖๔๓๑๒๐๑๑๔ นายมณฑล สาเจริญ 
๖๔๓๑๒๐๑๑๕ นายธนากร จิตต์สนธิ์ 
๖๔๓๑๒๐๑๑๖ นายภาคิน บัณฑิตธรรมคุณ 
๖๔๓๑๒๐๑๑๗ นางสาวรุจีรัตน์ พันธุ์สวัสดิ์ 
๖๔๓๑๒๐๑๑๘ นางสาวณัฐกานต์ สมบูรณ์กิตติกร 
๖๔๓๑๒๐๑๑๙ นายกิติพงษ์ คงเกษม 
๖๔๓๑๒๐๑๒๐ นายทองธวัช เหล่าเสถียรกิจ 
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๖๔๓๑๒๐๑๒๑ นางสาวธัญญาเรศ เขียวทอง 
๖๔๓๑๒๐๑๒๒ นายพงศกร หาเรือนทอง 
๖๔๓๑๒๐๑๒๓ นายพัฒนพงษ์ อาจอาคม 
๖๔๓๑๒๐๑๒๔ นายพงศ์พัฒน์ วรรณ์ทอง 
๖๔๓๑๒๐๑๒๕ นายนราพงษ์ วงศ์อินทร์อยู่ 
๖๔๓๑๒๐๑๒๖ นายณัฐพนธ์ ช่วงฉ่ำ 
๖๔๓๑๒๐๑๒๗ นายนัทธพงศ์ ช่วงฉ่ำ 
๖๔๓๑๒๐๑๒๘ นายจารุวิทย์ กางทอง 
๖๔๓๑๒๐๑๒๙ นายณรงค์เดช สว่างด ี
๖๔๓๑๒๐๑๓๐ นางสาวกาญจนา โทเดช 
๖๔๓๑๒๐๑๓๑ นายกิตติศักดิ์ สาดะระ 
๖๔๓๑๒๐๑๓๒ นายบรรพต สังข์ศรี 
๖๔๓๑๒๐๑๓๓ นางสาวพัลลภา น้องดี 
๖๔๓๑๒๐๑๓๔ นายณัฐพงศ์ อมาตยพงศ์ 
๖๔๓๑๒๐๑๓๕ นายวิพัฒน์เกียรติ์ เฮงประเสริฐ 
๖๔๓๑๒๐๑๓๖ นายภัทร์ศรุต วงศ์หล้า 
๖๔๓๑๒๐๑๓๗ นายนพพล เรณูศักดิ์ 
๖๔๓๑๒๐๑๓๘ นางสาวสุประภาดา แสนสุข 
๖๔๓๑๒๐๑๓๙ นายภาณุพงศ์ ไชยรัตน์ 
๖๔๓๑๒๐๑๔๐ นายคุณากร อย่างสวย 
๖๔๓๑๒๐๑๔๑ นายนัทธร ทองกำเหนิด 
๖๔๓๑๒๐๑๔๒ นางสาวสิริพร จ่าทองคำ 
๖๔๓๑๒๐๑๔๓ นายชัยณรงค์ เงาศรี 
๖๔๓๑๒๐๑๔๔ ว่าที่ร้อยเอกณัฐสุรเชฏฐ พรหมสิงห์ 
๖๔๓๑๒๐๑๔๕ นางสาวนันทิชา ผุยคำภา 
๖๔๓๑๒๐๑๔๖ นางสาวฐานิกา ศรีจันทร์ 
๖๔๓๑๒๐๑๔๗ นางสาวเจนจิรา เปรมปราคิน 
๖๔๓๑๒๐๑๔๘ นายพิทูร ไชยนิสงค์ 
๖๔๓๑๒๐๑๔๙ นายนฤเบศร์ ชัยสวัสดิ ์
๖๔๓๑๒๐๑๕๐ นายชาญวิทย์ ตังคะวานิช 
๖๔๓๑๒๐๑๕๑ นายภาณุพงศ์ อาจณรงค์ฤทธิ์ 
๖๔๓๑๒๐๑๕๒ นางสาวอุชุกร โยค ี
๖๔๓๑๒๐๑๕๓ นางสาวสิวนันท์ ผู้พัฒน์ 
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๖๔๓๑๒๐๑๕๔ นางสาวสุกฤตา ปินธง 
๖๔๓๑๒๐๑๕๕ นายณัฐวัตร บุญเอ้ือ 
๖๔๓๑๒๐๑๕๖ นายรัฐพงศ์ ต๊ะวิกา 
๖๔๓๑๒๐๑๕๗ นายณัฐมงคล ไชยแว่น 
๖๔๓๑๒๐๑๕๘ นายธีระวัฒน์ ธีระธำรงรักษ์ 
๖๔๓๑๒๐๑๕๙ นางสาวสุพิชญา จันทา 
๖๔๓๑๒๐๑๖๐ นายธนพล บัวแย้ม 
๖๔๓๑๒๐๑๖๑ นายทศพล อุทธจันทร์ 
๖๔๓๑๒๐๑๖๒ นายณัฐพล ลามาตย์ 
๖๔๓๑๒๐๑๖๓ นายพรสิริ วงศ์อนันต์ 
๖๔๓๑๒๐๑๖๔ นายอับดุลอาหลีม พูลขาว 
๖๔๓๑๒๐๑๖๕ นายธีรวงศ์ ทองพันธุ์ 
๖๔๓๑๒๐๑๖๖ นายภาณุพล เจริญมาศ 

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะข้างต้นนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ประกาศตามข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้รับรองตนเองในใบสมัคร
ว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศ  
รับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณวุฒิ  
ที่สมัคร ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิ  
เข้ารับการประเมินฯ 

 สำหรับผู้ที่สมัครภายในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ไว้แล้ว แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับ 
การประเมินฯ ตามประกาศนี้ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ หรือเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ
รับสมัคร โปรดนำหลักฐานไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขาธิการ  
ชั้น ๓ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ หากปรากฏว่า 
เป็นผู้สมัครที ่มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื ่อเป็นผู้ สมัครที่มีสิทธิเข้ารับ 
การประเมินฯ เพ่ิมเติมต่อไป ถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าว จะไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ในครั้งนี้ 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

                                                  (ลงชื่อ)        พัชรภากร  เทวกุล 

 (หม่อมหลวงพัชรภากร  เทวกุล) 

 เลขาธิการ ก.พ. 

 
สำเนาถูกต้อง 

 
(นางสาวธัญญาภรณ์  ไสวพันธ ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
กลุ่มงานการเจ้าหน้าที ่
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 


