รำยชื่อข้ำรำชกำรผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
โครงกำรฝึกอบรม Technology Trends in the future
วันทีจ่ ันทร์ที่ 12 มีนำคม 2561
ณ ห้องประชุมวำยุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงกำรคลัง
เวลำ 9.00 น. – 16.00 น.
ชื่อ - นำมสกุล

ตำแหน่ง

สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง
1. ว่าทีร่ ้อยเอกภวัติ ปัน้ บารุงกิตน์

หน้าห้องรองปลัดกระทรวงการคลัง (นายนรินทร์ กัลยาณมิตร)

2. นางสาวสุภาณี ผลวัฒนะ

หน้าห้องผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นางสาวกุลยา ตันติเตมิท)

3. นางสาวบุษกร พงษ์พานิช

หน้าห้องทีป่ รึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ (นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์)

4. นายจิระ พันธ์คีรี

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง

5. นายไว คงทวี

ผู้อานวยการสานักตรวจสอบและประเมินผล

6. นางรัชนี ชุนเจริญ

ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

7. นางสาวอารีย์ วรรณาเจริญกุล

ผู้อานวยการกลุ่มกฎหมาย

8. นางสิริกานต์ มหาลี้ตระกูล

ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง

9. นางนงนุช คุณรัตนไตร

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกิจการพิเศษระบบการเงินการคลัง

10. นายวรุต วิกรมโรจนานันท์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ

11. นางสาวชนาภา ติยะรัตนกูร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ

12. นายวิทยา เตชะมหานนท์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ

13. นางสาววันดี เจริญประวัติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ

14. นายพงศกร ตั้งเสริมวงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ

15. นางทิพรัตน์ ถิ่นสิริพฒ
ั นกิจ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ

16. นางสาวสุนิดา เอื้ออุฬาร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

ชื่อ - นำมสกุล

ตำแหน่ง

17. นางสาวกมลทิพย์ เผ่าทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

18. นางสาวกิติยา ตั้งจาตุรันต์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

19. นางสาวสุภาณี ผลวัฒนะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

20. นายเชาวลิต บุณยภูษิต

นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ

21. นายปิยะภัทร ไชยสาม

นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ

22. นางเกยุรา ไชยนาพงศ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ

23. นางลัดดา สุโขบล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ

24. นางสาวสุรนารี สิริกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ

25. นางสาววิชชุดา ด่านพรประเสริฐ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ

26. นายยุทธ์ทวี สมประชา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ

27. นายขจรศักดิ์ เชื้อเมืองพาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

28. นายพจนารถ พลศรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

29. นางสาวประภาพร จันทร์นิฤทัย

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

30. นางสาวกฤษณา เปีย้ สุยะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

31. นางนิสา โสภามิตร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

32. นางสาวสุรีย์พร ชัยยะรุ่งสกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

33. นางสาวกัญญาภัทร บุญประกอบ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

34. นางณัฐชนา มานะกิจ

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

35. นางมณีรัตน์ จันทร์ใบเล็ก

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

36. นางสาวอภิญญา บุญสวน

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

ชื่อ - นำมสกุล

ตำแหน่ง

กรมธนำรักษ์
๑. นายพรชัย ควรประเสริฐ

ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

๒. นายฤชา วราทร

ผู้อานวยการกองแผนงาน

๓. นายสาเริง งามวงศ์

นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ

๔. นายเอกลักษณ์ เฉลิมชีพ

นักประเมินราคาทรัพย์สินชานาญการ

๕. นางสาวชีรกัญญา หวังเจริญรุ่ง

นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ

กรมบัญชีกลำง
1. นายกุลเศขร์ ลิมปิยากร

ผู้อานวยการกองระบบการคลังภาครัฐ

2. นางสาวกาญจนา สกุลประเสริฐศรี

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการบริหาร

3. นางยุพาภรณ์ กุลตังวัฒนา

นักวิชาการคลังชานาญการพิเศษ

4. นางสาวอัญชลี มีพรเจริญกิจ
5. นางสาวสุดจิตร ลาภเลิศสุข

นักวิชาการคลังชานาญการพิเศษ

6. นางรัตนาภรณ์ อัศวนุภาพ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ

7. นายพงศธร ณ นคร

นักวิชาการคลังชานาญการพิเศษ

8. นายสามารถ จิตรตั้งตรง

นักวิชาการคลังชานาญการ

9. นางสุนทรีย์ คล้อยใหญ่

นักวิชาการคลังชานาญการ

10.นางพรรษชนัญ เอียดแก้ว

นักวิชาการคลังชานาญการ

กรมศุลกำกร
1. นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์

ผู้อานวยการสานักบริหารทรัพยากรบุคคล

2. นายเอก สาตรวาหา

ผู้อานวยการสานักพิกัดอัตราศุลกากร

3. นายวรพัฒน์ เชาว์วิศิษฐ

ผู้อานวยการสานักแผนและการต่างประเทศ

4. นางอารีย์ ฉวีวรรณมาศ

ผู้เชี่ยวชาญด้านความร่วมมือทางศุลกากรระหว่างประเทศ

5. นางสันธนี ไพรัตนากร

ผู้อานวยการสถาบันวิทยาการศุลกากร

6. นายธงชัย สุมโนทยาน

นักวิชาการศุลกากรชานาญการพิเศษ

7. นางสาววรรณา ผู้อุตส่าห์

นักวิชาการศุลกากรชานาญการพิเศษ

8. นางสาวอัจฉรา เข็มทองใหญ่

นิติกรชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศุลกากรชานาญการ

9. นายจงกล คาไล้

ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ - นำมสกุล

ตำแหน่ง

กรมสรรพสำมิต
1. นางอุษามาศ ร่วมใจ

ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. นายพานิช หมู่ศิริ

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

3. นางมาลัย ด่านมงคลทิพย์

นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการพิเศษ

4. นางนิชานันท์ อัครนววิสิฐ

นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ

5. นางพงษ์ลดา หมู่ศิริ

นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ

6. นางสาวชัชฎาภรณ์ สมบัติศรีเจริญ

นักวิชาการภาษีชานาญการ

7. นางวรุณีย์ วงศ์ธนสารสิน

นักวิทยาศาสตร์ชานาญการ

8. นางสาวอินทิรา ขุนไพชิต

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

9. นางสาวชมพูนุท คาสอน

นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ

กรมสรรพำกร
1. นางสาวนันทพร คอวนิช

ผู้อานวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. นางสาวขนิษฐา สหเมธาพัฒน์

ผู้ตรวจราชการกรม งานตรวจราชการ 6 รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการกองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์

3. นางสาวศศกร ปัทมวิภาต

นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ

4. นายสิริชัย เวคะทร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ

5. นางสาวเสาวคนธ์ มีแสง

นักวิชาการภาษีเชี่ยวชาญ

6. นางสาวสุรียพรรณ นามพิกุล

นักวิชาการสรรพากรชานาญการพิเศษ รักษาการในตาแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ

7. นางธัญพร ตันติยวรงค์

นักตรวจสอบภาษีชานาญการพิเศษ รักษาการในตาแหน่ง
นักวิชาการสรรพากรเชี่ยวชาญ

8. นางจันทร์เจริญ เทพสุธา

นักวิชาการภาษีชานาญการพิเศษ

9. นายกิตติคุณ เซ็นสาส์น

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ รักษาการในตาแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ

10. นางสาวจุฬาภรณ์ คาสีลา

นักวิชาการสรรพากรชานาญการพิเศษ รักษาการในตาแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ

11. นางกชรัตน์ นิลภมร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ

ชื่อ - นำมสกุล
สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง
๑. นายพรชัย ฐีระเวช
2. นางสาวสภัทร์พร ธรรมาภรณ์พิลาศ
3. นางดวงกมล คล้ายคลึง
4. นางเขมฤทัย สุมาวงศ์
5. นายนิติสิริ ประสาทกุล
6. นายสุภชัย ภูริเกษม
7. นางสาวพนารัตน์ พรายเมฆ
8. นางสาวเมวลี เทียมเทศ
สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ
๑. นางสาวภัทรา นิยะถิรกุล
2. นางสาวกรรวีร์ จารุรังสรรค์
3. นายอโนชา คลังทวีคูณสุข
4. นางสาวฐิติพร ชูผล
5. นางสาววริษฐา ดินอุดม
6. นายณัฐพล จรัสดารงนิตย์
สำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ
๑. นางสาวศิรสา กันต์พิทยา
๒. นางอนงค์นาฏ โมราสุข
๓.
๔.
๕.
6.

นางสาวอรปรียา จึงพาณิชย์
นางสาวชินารส อัศวอารี
นางสาวปฏิมา พักตร์ผ่อง
นายดารัส หอกิจรุ่งเรือง

ตำแหน่ง
ทีป่ รึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน
ผู้อานวยการสานักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน
เศรษฐกรชานาญการพิเศษ
นิติกรชานาญการพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ
เศรษฐกรชานาญการพิเศษ
เศรษฐกรชานาญการ
เศรษฐกรปฏิบัติการ
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
รองผู้อานวยการสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบประเมินผลและ
การบริหารโครงการเงินกู้
เศรษฐกรชานาญการพิเศษ
นักวิชาการคลังชานาญการ
เศรษฐกรปฏิบัติการ
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

