
ต ำแหน่ง

1. นายพงศกร ต้ังเสริมวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ
2. นางสาวชนาภา ติยะรัตนกูร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ
3. นางเกยุรา ไชยนาพงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ
4. นางสาวนวลสกุล พวงบุบผา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ
5. นางสาวณิชา ชัยชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
6. นางสาววิณิตา โคสิตานนท์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
7. นายอภิสิทธ์ิ นิตยะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
8. นางสาวอภิปรัชญ์ แสงเดช นิติกรปฏิบัติการ
9. นางสาวสุภาวดี รักจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

10. นางสาวสุนิดา เอ้ืออุฬาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ

11. นางสาวช่ืนฤดี เลขะสมาน นิติกรช านาญการ
12. นางสาวปัทมาภรณ์ เดชยาภิรมย์ นักประเมินราคาทรัพย์สินช านาญการ
13. นางสาวกัญรัช ผาสีดา เจ้าหน้าท่ีจัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ
14. นางสาวภัทราพร ถ่ินชัยศรี นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ
15. นายปริยะ เทพพิทักษ์ศักด์ิ นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ
16. นางสาววริษฐา ดินอุดม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
17. นางสาวทศพร ศรีพระยา นักวิชาการคอมพิวเตอร์
18. นางสาวจารุวรรณ พุทธมณี นักวิชาการตรวจสอบภายใน
19. นางสาววรัชยา ทิพย์สังข์วงษ์ เจ้าพนักงานธุรการ
20. นางสาวอัจฉรา อร่ามศรี นักทรัพยากรบุคคล

21. นางสัญญา ไชยเชียงของ ผู้อ านวยการกองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง 
บ าเหน็จบ านาญ

22. นางรัตนาภรณ์ อัศวนุภาพ ผู้เช่ียวชาญด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
23. นางสาวชลดา เห็นวิสุทธ์ิ นักวิชาการคลังช านาญการพิเศษ
24. นางอรญา สุโมตยกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ
25. นางวัลภา นุตโร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ
26. นางสาวรัฐฏิพร กัลณา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ รักษาการใน

ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ

หลักสูตร แนวทำงและแนวปฏิบัติกำรเปิดเผยข้อมูลของภำครัฐ 
(Open Government Data Guideline) รหัสวิชำ LT650005

วันท่ี 25 กุมภำพันธ์ 2565
เวลำ 09.00-16.00 น.

ผ่ำนระบบออนไลน์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings)

ช่ือ - นำมสกุล
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง

กรมธนำรักษ์

กรมบัญชีกลำง

ส ำนักงำนรัฐมนตรี



ต ำแหน่ง

หลักสูตร แนวทำงและแนวปฏิบัติกำรเปิดเผยข้อมูลของภำครัฐ 
(Open Government Data Guideline) รหัสวิชำ LT650005

วันท่ี 25 กุมภำพันธ์ 2565
เวลำ 09.00-16.00 น.

ผ่ำนระบบออนไลน์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings)

ช่ือ - นำมสกุล
27. นางสาวสุพรรณษา นาคปนเสือ นักวิชาการคลังช านาญการ
28. นางสาวรพีพร จินะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ
29. นางสาวบุญฑริกา ย้ิมศิริวัฒนะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ
30. นายศุภวัฒน์ แสงอุทัย นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

31. นางสาวนันทพร ภาษิต นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ
32. นางสาวณญาดา ทองนวล นิติกรช านาญการ
33. นางสาวชุติมา ศีรีรัฐพิศาล นิติกรช านาญการ
34. นางสาวแก่นจันทร์ ยอดมณี นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ
35. ร.ต. หญิงฐิตินันท์ บุญยงค์ นักวิชาการศุลกากรช านาญการ
36. นายธนภัทร์ วิสุทธิสมาจาร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
37. ร.ต.ท. หญิงวิมลณัฐ เกิดเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
38. นายตรี ณ ระนอง นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ
39. นายอธิวัฒน์ ลิปภานนท์ นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ
40. นางสาวประภาพรรณ จินดามัย นิติกรปฏิบัติการ

41. นายทศพร นิลสิน นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ

42. นางกัญรวี ตรีสรานันท์ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ
43. นายศุภโชค บัวทอง นิติกรช านาญการ
44. นางสาวกัลยา หิริกุล นักตรวจสอบภาษีช านาญการ
45. นางสาวประภัสสร นาคศรีชุ่ม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ
46. นางสาวชาริดา ด้วงรอง นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ
47. นายณัฐวุฒิ คูด ารงสวัสด์ิ นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

48. นางสาวพิมพัชรา กุศลวิทิตกุล เศรษฐกรช านาญการพิเศษ

49. นางฉัตรมณี สินสิริ ผู้เช่ียวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร

50. นางสาวกัญญา นิลเกตุ เศรษฐกรปฏิบัติการ

กรมสรรพสำมิต

กรมสรรพำกร

ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง

ส ำนักงำนบริหำรหน้ีสำธำรณะ

กรมศุลกำกร


