
ต ำแหน่ง

1. นางสาวศิริวรรณ อินทร์ไทยวงศ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ
2. นางสาวณิชกานต์ ป้อมสกุล นิติกร
3. นางสาวมณฑิรา ทมเปล่ียน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
4. นางสาวกัญญณัช มงคลธนจารุต นักวิชาการคอมพิวเตอร์
5. นางสาวภิญญาพัชญ์ พงษ์ชะอุ่มดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์

6. นางสาวปัทมาภรณ์ เดชยาภิรมย์ นักประเมินราคาทรัพย์สินช านาญการ
7. นางสาวภัทราพร ถ่ินชัยศรี นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ
8. นายธีรพงศ์ งามพร้อมวงษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
9. นางสาววราวรรณ เฉิดรัศมี นิติกร 

10. นางสาวจารุวรรณ พุทธมณี นักวิชาการตรวจสอบภายใน

11. นางสัญญา ไชยเชียงของ ผู้อ านวยการกองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง 
บ าเหน็จบ านาญ

12. นางรัตนาภรณ์ อัศวนุภาพ ผู้เช่ียวชาญด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
13. นางสาวชลดา เห็นวิสุทธ์ิ นักวิชาการคลังช านาญการพิเศษ
14. นางวัลภา นุตโร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ
15. นางอรญา สุโมตยกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ
16. นางสาวรัฐฏิพร กัลณา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ รักษาการใน

ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ
17. นางสาวสุพรรณษา นาคปนเสือ นักวิชาการคลังช านาญการ
18. นางทวิวัลย์ ศรีศิล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ
19. นางสาวบุญฑริกา ย้ิมศิริวัฒนะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ
20. นางปิยนัดดา มีศรี นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ
21. นายศุภวัฒน์ แสงอุทัย นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
22. นางสาวศุภร ด้วงฉิม นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ

23. นางสาวจรวยพร พ่วงกลัด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ
24. นายบุญฤทธ์ิ สายทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ
25. นายพงษ์เทพ ด าจ่าง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ
26. นายศุภกรณ์ บุญมากแสงทอง นักวิชาการศุลกากรช านาญการ
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27. นางสาวนพรัตน์ อรุณสิริศักด์ิ นักวิชาการศุลกากรช านาญการ
28. นางบงกช สิริวันต์ นักวิชาการศุลกากรช านาญการ
29. นางสาวณัฐสุดา ธรรมถนอม นิติกรช านาญการ
30. นางสาวภัสราภรณ์ วิจิตรวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
31. นายบพิตร พรหมสิทธ์ิ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
32. นายฐานวัฒน์ เรือนสอน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
33. นางสาวภัสสร อังศุธรรมกุล นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ
34. นางสาวมนมาศ สุมโนทยาน นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ

35. นางสาวชณัฐญา สิกขะเจริญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ
36. นางสาวนวธ์ีฬส พุฒเมือง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ
37. นางสาวกฤษณี ช่อสะอึก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ
38. นายเกียรติพงษ์ โพธิเจริญ เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน

39. นายอภิรัตน์ ทวีคุณธรรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ
40. นายขัตติย วลัยรัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
41. นางสาวณัฐฐาพร กาศชัยการ นักวิชการสรรพากรปฏิบัติการ
42. นายนาวี เอกนาวี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
43. นางสาวเมธาวี อธิมุตติกุล นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ
44. นางสาวราชาวดี ช านาญศิลป์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
45. นายติรวัฒน์ ยาค า นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
46. นางสาวอารดา นิลเพชร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
47. นางสาวนพวรรณ แซ่เอ้ียว เจ้าพนักงานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
48. นางสาวอมรรัตน์ พงศ์เมธีอภิชัย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

49. นายสุริยัน สุปินะ นิติกร

50. นางสมหญิง พรนาถหิรัญ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ
ส ำนักงำนบริหำรหน้ีสำธำรณะ
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