รายชือ่ ข้าราชการผู้เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรม Awareness Security
วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุมวายุภกั ษ์ 4 ชัน้ 4 กระทรวงการคลัง กรุงเทพฯ
เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

สานักงานรัฐมนตรี
1 นางจิรวรรณ เกษมสันต์ ณ อยุธยา
2 นางสาวกมลทิพย์ เผ่าทอง
สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
1 นางรัชนี ชุนเจริญ
2 นางสาวนวลสกุล พวงบุบผา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

3 นางสาวฐมาภรณ์ รอดสัมฤทธิ์
4 นางสาวเฉลิมรัตน์ อิ่มนุกูลกิจ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

5 นางณัฐชนา มานะกิจ
6 เรือเอกฐานิศ นาคะเกศ

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

7 นางพนิดา ศิริรัตน์
8 นางสาวกาญจนา สุทธิชยาพิพัฒน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

9 นางสาวประภาพร จันทร์นิฤทัย
10 นางสาววลีลักษณ์ รินดวงดี

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

11 นางสาวเพ็ญศิริ เพชรไข่
12 นายปิยะภัทร ไชยสาม

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

13 นายเชาวลิต บุณยภูษิต
14 นายชาตรี อัฏฐปฏิพันธ์

นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ

15 นายณัฐพงษ์ ไพศาลเวชกรรม
16 นายอภิชาติพงษ์ กรรณิการ์

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

17 นายพงศกร ตั้งเสริมวงศ์
18 นายเฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ์เสถียร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ

19 นางเกยุรา ไชยนาพงศ์
20 นางอุษา ศรีภัทร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ

21 นางสาวสุรนารี สิริกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ผู้อานวยการส่วนบริหารการพัสดุ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ

-2ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

22 นายมานพ จงเจริญใจ
23 นางบุษกร เณรสูงเนิน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ

24 นางอริน เกียรติสถิตกุล
25 นางสาวเบญจา กลิ่นคาหอม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ

26 นายประทีป สร้อยนาค
27 นางสาวกัลยาณี วรบุตร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

28 นางสาวจันทร์ทิมา เอื้ออารีย์สินสุข
29 นายสุรเชษฎ์ ช่วยไธสง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ

30 นางอัชฌาดา จิตตคาม
31 นางสาวกฤติยา แก้วสุขโข

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ

32 นางลัดดา สุโขบล
33 นายปริญญา ปรีดียานนท์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ

34 นายมาฆฤกษ์ เกียรติก้อง
35 นางสาววิชชุดา ด่านพรประเสริฐ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ

36 นายมานพ เณรสูงเนิน
37 นางสาววลัยพันธ์ ปรีดาภิรมย์

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์อาวุโส

38 นายสมพร สะตะพันธ์
39 นายบุญลือ จิตตคาม

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์อาวุโส

40 นายประยัติ มะลิวัลย์

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์อาวุโส

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์อาวุโส

1

กรมธนารักษ์
นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล

ผู้อานวยการสานักประเมินราคาทรัพย์สิน

2

นายพรชัย ควรประเสริฐ

ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

3

นายนาวิน บุญเลิศ

นักวิชาการกษาปณ์ชานาญการ

4

นางภารดี สุวรรณรัตนศรี

เจ้าหน้าทีจ่ ัดประโยชน์ชานาญการ

5

นางสาวอัจฉรา ชมกลิ่น

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1

กรมบัญชีกลาง
นางรัตนาภรณ์ อัศวนุภาพ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ

2

นางอรญา สุโมตยกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ

3

นางสาวอนินทิศา ไทยบัณฑิตย์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

4

นางสาวรพีพร จินะ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

-3ชื่อ - นามสกุล
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
14
15
16
17
18
๑๙
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9

กรมศุลกากร
นางสาวสารวย นุ่มศรี
นางสาวอัจฉรา โพธิพ์ ันธุ์
นางสาวจิราพร กาญจนมนตรี
นางอาภัจฉรา ฉ่าเอี่ยม
นางสาวโศรตี ไชยรบ
นางสาวจรีรัตน์ เกตุประดิษฐ์
นางสาวชุติมา คล่องสาราญ
นางสาววรรณภา ชเลตานันท์
นายชวภณ แสงศักดิ์
นางสาวภรณี กรรณสูตร
นายศิวชาติ ฉัตรตรัสตรัย
นายศักรินทร์ บวรรุ่งสิริกุล
นายธีรยุทธ์ อารยรุ่งโรจน์
นางสาวทิพย์พาวรรณ เพิม่ พูน
นางสาวณัฐสุดา คีรีเพ็ชร
นางสาวสุทธอร บูรณ์เจริญ
นายณัฐพล ธนานุวัฒน์
นางสาวชื่นชนนี เหรียญเจริญ
นายสัญญา วรรณศรี
นางสาวสุรีย์ลักษณ์ ธนากิจไพศาล
กรมสรรพสามิต
นางกนกภรณ์ อินไชย
นางวิไลลักษ์ เตือนใจตน
นายสุพรชัย กลิ่นฟุง้
นางรัชนี โพธิด์ ง
นางศศินันท์ ศรัณยวณิชย์
นางนันทวดี วีระวัฒนาเดช
นายปราโมทย์ สุมังคลานุรักษ์
นางไพลิน ใจธรรม
นายจักรกฤษณ์ จันทร์สุข

ตาแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศุลกากรชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศุลกากรชานาญการ
นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ
นักวิชาการศุลกากรชานาญการ
นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ
นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ
นักวิชาการศุลกากรชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
นิติกรปฏิบัติการ
นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ
นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ
นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ
นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ
นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ
นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ชานาญงาน
นักตรวจสอบภาษีชานาญการ
นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ
นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ
นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการพิเศษ
นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ
นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ

-4ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

1

กรมสรรพากร
นางสาวพัดชา พงศ์กีรติยุต

รองอธิบดี รักษาการในตาแหน่งทีป่ รึกษาด้านประสิทธิภาพ

2

นางสาวศศกร ปัทมวิภาต

นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ

3

นายสิริชัย เวคะทร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ

4

นายกิตติคุณ เซ็นสาส์น

นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ

5

นางสาวสุรียพรรณ นามพิกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ

6

นางสาวจุฬาภรณ์ คาสีลา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ

7

นางธัญพร ตันติยวรงค์

8

นางสาวโสภิดา กลายเพท

นันักกวิตรวจสอบภาษี
ชาการสรรพากรเชี
่ยวชาญ เศษ รักษาการในตาแหน่ง
ชานาญการพิ
นักวิชาการภาษีเชี่ยวชาญ

1

สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
นางศศิพันธุ์ พรรณรายน์

ผู้อานวยการสานักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

2

นางสาวบุณฑรีก์ โฆษิตานุฤทธิ์

เศรษฐกรชานาญการพิเศษ

3

นางสาวณาตยา เด่นพงศ์สันต์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ

4

นายฉัตรเฉลิม องอาจธานศาล

เศรษฐกรปฏิบัติการ

5

นายลิขิต ยังคง

เศรษฐกรปฏิบัติการ

6

นางอรพินท์ ศิริเขียว

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ

7

นางสาวพิมลชญา สุขโข

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

8

นายสุขุมภัทร จุฬุวรรณ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

1

สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
นางสาวภัทรา นิยะถิรกุล
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

2

นายณัฐวุฒิ สมภารเพียง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

3

นายโชคชัย อภัยโส

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

1

สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
นางสาวยอดเยาวมาลย์ สุคนธพันธุ์

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารการชาระหนี้

