
หมายเหตุ

1. นางสาวพรทิพย สุดสุก

2. นางสาวดวงฤทัย ยอดศรี

3. นางสาวพรรณทิพา ฟารวมปญญา

4. นางสาวฐิติพร สุขสําโรง

5. นางสาวเพียงตรา ไตรพรม

6. นายพิเชฐ พัลวัลย

7. นางสาวนิรัชดา ธรรมราช

8. นางสาวณัฏฐณิชา เพ็ชรพังงา

9. นางสาวภัณฑิรา วรพันธโยธิน

10. นางสาวออมสิน จินดากุลเวศ

11. นางสาวภาวิณี การวิทยี

12. นายเรืองยศ โตกมลธรรม

13. นายมนตรี โรจนศิริกูลกิจ

14. นางนันทวดี วีระวัฒนาเดช

15. นางนันทนา คุรุวงศวัฒนา

16. นางสุมาลัย พึ่งประโยชน

17. นางสาวจุฑารัตน แซเนี้ยว

18. นายนิธิเขต พรมชัย

19. นางสาวพรทิพย พรหมเมตตา

20. นายอนุชิต สิมลา

กรมศุลกากร

หลักสูตร การสราง INFOGRAPHIC ในยุค DIGITAL CONTENT  รหัสวิชา DS620001

ระหวางวันที่ 18 - 22 มีนาคม 2562

เวลา 9.00 - 16.00 น.

หองอบรม 201-202  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต

ชื่อ - นามสกุล

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

กรมธนารักษ

กรมบัญชีกลาง

กรมสรรพสามิต

กรมสรรพากร

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ



หมายเหตุ

1. นางสาวอิสราภา เกิดทอง

2. นายมนัสพงษ แตงออน

3. นางสาวสุนี ลําสา

4. นางสาววาณี เมฆรังสิมันต

5. นางสาวรังสินี ลักขษร

6. นางสาวอรวรรณ ทําวอง

7. นางสาวกฤตยา พิเดช

8. นายทรงคุณ โชคคติวัฒน

9. นางสาวศิริพร อุเลา

10. นางสาวโซเฟย เฟนดี้

11. นางสาวฉัตรสุดา เกตุกําพล

12. นางชญาณิศา เจริญมั่น

13. นายศาศวัต เครือมณี

14. นายณกานต บัวเผื่อน

15. นางสาวรุงนภา สาเรือง

16. นางสาวสุชญา เปลี่ยนประเสริฐ

17. นายอิทธิพัฒน ประภาประเสริฐ

18. นางสาวจันทรทิมา ทองหลอ

19. นางสาวปกฉัตร อุดมสิทธิ์

20. นางสาวพรนิภา สิทธิดา

หลักสูตร การออกแบบและจัดการฐานขอมูลดวย Microsoft Access   รหัสวิชา PG620001

ระหวางวันที่ 25-29 มีนาคม 2562

เวลา 9.00 - 16.00 น.

หองอบรม 201-202  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต

กรมสรรพากร

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ชื่อ - นามสกุล

กรมธนารักษ

กรมบัญชีกลาง

กรมศุลกากร

กรมสรรพสามิต



หมายเหตุ

1. นางสาวจารวี ชยสมบัติ

2. นางสาววีรยา ฟองชล

3. นางสาวจันจิรา เรียงแสน

4. นางสาวนฤมล มีเหงา

5. นางสาวสิรินันท วงศขันธ

6. นางสาวธัญสุดา สมชาติวงศ

7. นายนพวินท ฤทธิ์สมิตชัย

8. นางสาวอัจฉรา เข็มทองใหญ

9. นางสาวสมฤทัย ทัศนเจริญ

10. นางสาวรัชนก ชวยเชียร

11. นางศิรินาฎ ภักคินี

12. นายวรเมธ ฉายมณี

13. นางสาวอรวิภา เจริญพร

14. นางสาวอัจฉรา พัฒนะพิมลจิตร

15. นางสาววิมล ชวยสกุล

16. นางจรรยา สงสัมพันธ

17. นางสาวศิริวรรณ เทวคุปต

18. นายกรกฎ ศรีปลั่ง

19. นางสุกัญญา ปาลิวนิช

20. นายนันธพงษ ศรแกว

หลักสูตร การใชงานโปรแกรม Office ดวย Google Drive (Google Docs)  รหัสวิชา OP620001

วันที่ 1 เมษายน 2562

เวลา 9.00 - 16.00 น.

หองอบรม 201-202  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ชื่อ - นามสกุล

กรมธนารักษ

กรมบัญชีกลาง

กรมศุลกากร

กรมสรรพสามิต

กรมสรรพากร



หมายเหตุ

1. นางสาวพิศโฉม สราญรมย

2. นางสาวสมิทธิ์ธนา ชัยเจนกิจ

3. นางสาววิภาวรรณ เปงแห

4. นางสาวบุณฑริก กลัดคราม

5. นายพิชญตม วงศมโนธรรม

6. นางดารารัตน วงศมาน

7. นายเตชธรรม วัศรากิจกุล

8. นางวิชุดา  หาวหาญ

9. นางสาวญาติมา ศิริโอฬารกุล

10. นางสาวอริศรา เลิศกิจปญญากุล

11. นายสหชัย ลิธรรม

12. นางสาวอาทิชา หวยหงษทอง

13. นายพิริยะ พรมอยู

14. นางดวงพร นิจกาล

15. นางสาวเมวลี เทียมเทศ

16. นางสาววราภรณ ลือสิริพรกุล

17. นายอิทธิรัฐ รุงเรือง

18. นางสาวจุไรรัตน ปรางคมณี

19. นางสาวอินทราภรณ สัตยาชัย

20. นางสาวนงนภัส ศรีจันทรา

หลักสูตร การใชงานโปรแกรม Microsoft Office 2016   รหัสวิชา MS622016

ระหวางวันที่ 22-26 เมษายน 2562

เวลา 9.00 - 16.00 น.

หองอบรม 201-202  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต

กรมสรรพากร

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ชื่อ - นามสกุล

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

กรมธนารักษ

กรมบัญชีกลาง

กรมศุลกากร

กรมสรรพสามิต



หมายเหตุ

1. นางชนิดา แกวกันหา

2. นายยุติธรรม มีสามเสน

3. นางสาวทวีพร คํามะภา

4. นางสาวสุจิตรา สุฉันทบุตร

5. นางสาวชุติมา ปตถาทุม

6. นางสาวอรุณรัตน  ดีนิล

7. นางสาวจิราพัชร  ศรีศักดิ์ธีรตา

8. นางสาววรรณวิษา สุธีระ

9. นางสาวสุภารัตน ดิษฐนุม

10. นางสาวนภาภรณ เตงแกว

11. นางสาวธิดา นครเอี่ยม

12. นายนพชาญ แกวมูลเรือง

13. นางทัศนีย ณรงคหนู

14. นางสาวโสภาพร ธรรมจักษุ

15. นายอัฏฐพร คุมอินทร

16. นางสาวเสาวรส อนุพงษกุลกิจ

17. นายมานินพันธุ เทียมเมฆ

18. นายวรรธนะ จําเริญ

19. นางสาวยศวดี คามบุศย

20. นางสาวธีตา ทองมั่ง

หลักสูตร เรียนรูการใชงานโปรแกรม PowToon  รหัสวิชา DS620002

ระหวางวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2562

เวลา 9.00 - 16.00 น.

หองอบรม 201-202  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต

กรมสรรพากร

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ชื่อ - นามสกุล

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

กรมธนารักษ

กรมบัญชีกลาง

กรมศุลกากร

กรมสรรพสามิต



หมายเหตุ

1. นายพิเชฐ พัลวัลย

2. นางสาวทวีพร คํามะภา

3. นางสาวสุจิตรา สุฉันทบุตร

4. นางสาวเพ็ญศิริ เพชรไข

5. นายสมคิด อินทรา

6. นายสุทธิศักดิ์ สุทธิประภา

7. นางสาวภคมน กุลสุวรรณ

8. นายฉัตรชัย นามวงษา

9. นางสาวเพ็ญนภา สิริกานตยุปกฤต

10. นายฐาปกรณ กันเกตุ

11. นายธนภัทร เรืองสันติ

12. นางสาวเปมิกา เล็ดลอด

13. นางสาวออมทอง เปรมสระนอย

14. นายวรพจน  ลิมปมาลัยพร

15. นางสาวพัทธธีรา ศิริธนอารีย

16. นางสุทธิพร รัตนธร ศรัทธา

17. นางสาวกุสุมา จารุมณี

18. นางสาวปณิตา พูลผล

19. นางสาววริษฐา ดินอุดม

20. นางสาวพิมพวิไล  เกงงาน

หลักสูตร การสรางเว็บไซตแบบมืออาชีพดวย WordPress  รหัสวิชา WB620001

ระหวางวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2562

เวลา 9.00 - 16.00 น.

หองอบรม 201-202  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต

กรมสรรพากร

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ชื่อ - นามสกุล

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

กรมธนารักษ

กรมบัญชีกลาง

กรมศุลกากร

กรมสรรพสามิต



หมายเหตุ

1. นางอุมาพร คงมั่น

2. นางสาวภาวินี รอดพลอย

3. นางสาวยุภารัตน พรมศาลา

4. นางสาววลีลักษณ รินดวงดี

5. นางพธูทิพย  ศรีคําภา

6. นางสาวนิลสุดา ลิมปเติมทรัพย

7. นางสาวจันจิรา เรียงแสน

8. นางสาวธนาวรรณ ไพศาลพานิชย

9. นางสาวรัชยา ทิพยสังขวงศ

10. นายวรพจน ชาวคอนไชย

11. นางสาวชลิดา พุทธธรรม

12. นางสาวอารีย แซเบ

13. นางสาวณอาภา มาสมทบ

14. นางสาวนฤมล สืบตระการ

15. นายทศพร นิลสิน

16. นางฐิติกาญจ  วัชรบุญประเสริฐ

17. นางสาวรัชฎาภรณ  ดอกไม

18. นางสาวติณณชยุตา  อุทัยสมบูรณสุข

19. นายธนากรณ  สมเตชะ

20. นางสาวอรวรรณ  วิฑูรกิตติกุล

หลักสูตร การสรางแบบสํารวจอัจฉริยะ ดวย Google Form  รหัสวิชา OP620002

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

เวลา 9.00 - 16.00 น.

หองอบรม 201-202  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต

กรมสรรพากร

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ชื่อ - นามสกุล

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

กรมธนารักษ

กรมบัญชีกลาง

กรมศุลกากร

กรมสรรพสามิต



หมายเหตุ

1. นางนงนุช คุณรัตนไตร

2. นางสาวดลนภา  ขันทเจริญ

3. นางสาววิไลพร  นวนมุสิด

4. นางสาวนันทรัตน  บุญคงทอง

5. นางสาวญาณิศา  ศิริวัฒน

6. นางวิภาวดี  จันทวรรณ

7. นางกนกวรรณ  สุขศิริ

8. นางสาวนุชจรี  อาจารียวุฒิ

9. นายธีรพันธ  เติมแกว

10. นางสาวดวงพร  แจงเนตร

11. นางวิภาวดี  สาริการินทร

12. นางสาวพรพรรณ  อึ้งอุปละชัย

13. นางสาวเพ็ญศิริ  กอนทอง

14. นางสาวรัมยชวัล  หอมจีน

15. นายณัฐพล  เกษมสิน

16. นางสาวอภิรญา  พนาพิทักษ

17. นางสาวพินอร เหลาดํารงกูล

18. นายวินิจ  รวมพงษพัฒนะ

19. นางสุวรรณา  อภัยบัณฑิตกุล

20. นางสาวนวรัตน  เล็กประเสริฐ

หลักสูตร Microsoft PowerPoint 2016  รหัสวิชา MP622016

ระหวางวันที่ 11-13 มิถุนายน 2562

เวลา 9.00 - 16.00 น.

หองอบรม 201-202  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต

กรมสรรพากร

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ชื่อ - นามสกุล

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

กรมธนารักษ

กรมบัญชีกลาง

กรมศุลกากร

กรมสรรพสามิต



หมายเหตุ

1. นางอุมาพร  คงมั่น

2. นายยุติธรรม มีสามเสน

3. นางสาวเกษรา แพงเกษร

4. นางพธูทิพย  ศรีคําภา

5. นางสาวชุติมา  ปตถาทุม

6. นางสาวสมิทธิ์ธนา  ชัยเจนกิจ

7. นางสาวธนาวรรณ  ไพศาลพานิชย

8. นางสาวราภรณ  แซเลา

9. นางสาวธัญชนก  ศรีวิมล

10. นางสาวตวงทอง  ถนอมทรัพย

11. นางสาวปยกาญจน  สําราญจริง

12. นางสุพรรณิการ  ละฟู

13. นายภูวนาท  นิธิพรเดชะ

14. นางสาวสุพรรษา  เตชะวงศ

15. นางสาวลลิล  ลิ้มโอฬารสุขสกุล

16. นางสาวธนญา  สําลีรัตน

17. นางสาวชลธิชา  หงษมีเสียงศรี

18. นางสาวพิมลชญา  สุขโข

19. นางสาววิยะดา  โตอดิเทพย

20. นางสาวเสาวนีย จันทพันธ

หลักสูตร Functional & Data Analytics Using Microsoft Excel  รหัสวิชา ME620001

ระหวางวันที่ 24-25 มิถุนายน 2562

เวลา 9.00 - 16.00 น.

หองอบรม 201-202  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต

กรมสรรพากร

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ชื่อ - นามสกุล

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

กรมธนารักษ

กรมบัญชีกลาง

กรมศุลกากร

กรมสรรพสามิต



หมายเหตุ

1. นายพัทธพล  ทรงนภาวุฒิกุล

2. นายวัฒนา  บุญญรักษธัญญา

3. นายเอกรัตน  อัครปรัชญานันท

4. นางสาวศิริลักษณ  ศิริมังคลา

5. นางสาวสุพัตรา  สิงประกรไทย

6. นางนริศรา  ชาติวาณิช

7. นายสุเมธ  สุวจนพงศ

8. นางสาวประภัสสร  เสนาพล

9. นายสุวัจน  ทองประเสริฐ

10. นายประพันธ  แกวอินทร

11. นายกฤษฎา  เลิศสิรินันท

12. นางสาวปริศนา  ทองงาม

13. นางสาวจันทรนิภา  ตีรกาญจนา

14. นางสาวอภิญญา  เจนธัญญารักษ

15. นางสาวธัญลักษณ  โกษาเสวียง

16. นายณรงค  แตงออน

17. นางสาวนันทกาล  จูฮุง

18. นางสาวกัญญาณัฐ  มีบรรจง

19. นางสาวฑิฆัมพร  บุญคง

20. นางสาวธิติพร  ยงชัยหิรัญ

หลักสูตร การเขียนโปรแกรมดวย  Excel VBA  รหัสวิชา PG620002

ระหวางวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562

เวลา 9.00 - 16.00 น.

หองอบรม 201-202  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต

กรมสรรพากร

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ชื่อ - นามสกุล

กรมธนารักษ

กรมบัญชีกลาง

กรมศุลกากร

กรมสรรพสามิต
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