หลักสูตร การใชงานโปรแกรม Microsoft Office 2016 รหัสวิชา MS632016
ระหวางวันที่ 16-20 มีนาคม 2563
เวลา 09.00 - 16.00 น.
หองอบรม 204 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต
ชื่อ - นามสกุล
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
1. นางอิศราภัทร
พาสิงหศรี
2. นางสาวพรพนา
อันพิมพ
3. นางสุภาภรณ
เทศัชบุตร
กรมธนารักษ
4. นางสาวขวัญใจ
ยงยศยิ่ง
5. นายสมรัก
ผลสง
6. นายวินเลิศ
สงสุวรรณ
กรมบัญชีกลาง
7. นางกัลยาภัสร
เที่ยงแทชัยภัทร
8. นางสาวบุณฑริก
แกวซัง
9. นางสาวจินตนา
จินดาพล
กรมศุลกากร
10. นางสาวธมลวรรณ
เรือนโต
11. นางสาวมนมาศ
สุมโนทยาน
12. นางจารุณี
อามานนท
กรมสรรพสามิต
13. นางสุคนธ
ชาญชลยุทธ
14. นายวรพจน
ปณจีเสคิกุล
15. นางสาวปรียาภรณ
จันทรสอิ้ง
กรมสรรพากร
16. นางสาวอนงครัตน
ภาคพยัคฆ
17. นางสาวชญานันท
ดํารงเกียรติดี
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
18. นางเรณุกา
ยังมีสุข
19. นางสาวสุธิรัตน
จิรชูสกุล
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
20. นางสาวภัทรวรรณ
ปริยวาที

ตําแหนง
นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักประชาสัมพันธ
นักประเมินราคาทรัพยสินชํานาญการ
ภัณฑารักษปฏิบัติการ
นักวิชาการคลัง
เจาหนาที่การคลัง
นักบัญชี
นักบัญชี
นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ
นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ
นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ
นิติกรชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ
นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ
นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ
พนักงานภาษีอากร
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
เศรษฐกรชํานาญการ
เศรษฐกรชํานาญการ

หลักสูตร Functional & Data Analytics Using Microsoft Excel รหัสวิชา ME630001
ระหวางวันที่ 23-24 มีนาคม 2563
เวลา 09.00 - 16.00 น.
หองอบรม 204 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต
ชื่อ - นามสกุล
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
1. นางสาวชนาภา
ติยะรัตนกูร
2. นางสาวนัยภรณ
มูลสาย
3. นางสาวชญาณิศา ขันทสีมา
กรมธนารักษ
4. นายพัฒนันต
ศรีสมบัติ
5. นางสาวนิภา
แกวปญญา
กรมบัญชีกลาง
6. นางสาวพัทชรินทร ศรีจะทิ้ง
7. นางสาวพรนิมล
สําเร็จฤกษ
8. นางสาวอมรรัตน
มีสวัสดิ์
กรมศุลกากร
9. นางสาวมัชฌิมา
คิริเพ็ชร
10. นางสาวสุพัตรา
สิงประกรไทย
11. นางสาวธัญวรัตม
รมโพธิหยก
กรมสรรพสามิต
12. นางสาวปริษา
ยังมีสุข
13. นางเสาวรส
ริมสาคร
กรมสรรพากร
14. นางสาววีรวรรณ
วิงวอน
15. นายอรรณพ
อธิมาตรานนท
16. นางสาวกุญชชญา เพิ่มบุญ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
17. นางสาวมัทยา
บุตรงาม
18. นางสาวกชวรรณ
ศรีมณฑา
19. นางสาวพิชญลักษณ แชมชื่น
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
20. นางสาวศกลวรรณ ปนมา

ตําแหนง
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานเผยแพรประชาสัมพันธปฏิบัติงาน
นักประเมินราคาทรัพยสินชํานาญการ
เจาพนักงานธุรการ
นักบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักบัญชี
นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ
นักตรวจสอบภาษีชํานาญการพิเศษ
นิติกรชํานาญการ
นักวิชาการสรรพากรชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการภาษีชํานาญการพิเศษ
เจาพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน
เศรษฐกรชํานาญการ
เศรษฐกรปฏิบัติการ
เศรษฐกรปฏิบัติการ
เศรษฐกรปฏิบัติการ

หลักสูตร การใชงาน Line@ เพื่อประชาสัมพันธองคกร และสราง Branding รหัสวิชา AC630001
ระหวางวันที่ 25-27 มีนาคม 2563
เวลา 09.00 - 16.00 น.
หองอบรม 204 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต
ชื่อ - นามสกุล
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
1. นายยุทธทวี
สมประชา
2. นางอริสรา
เชื่อถือ
สํานักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง
3. นางสาววันดี
เจริญประวัติ
กรมธนารักษ
4. นายอภิรักษ
คําสกุล
5. นายพิพัฒน
รัตนวงศไชย
6. นางสาวกรรพร
สีหอมชัย
กรมบัญชีกลาง
7. นายปยภัทร
มาลาอี
กรมศุลกากร
8. นางสันธนี
ไพรัตนากร
9. นางสาวศรปวันพัสตร บุญเชิด
10. นางสาวภัสสร
อังศุธรรมกุล
กรมสรรพสามิต
11. นางวารุณี
ศรีละไม
12. นางพัชราภรณ
ปาลกะวงศ ณ อยุธยา
13. นางสาวภาสุรีย
ศรีทอง
กรมสรรพากร
14. นายยุทธพงษ
นามโยธา
15. นางกัลยกร
คิมนารักษ
16. นางสาวธวัลรัตน
ประจําแถว
17. นายชาญณรงค
ปวนปนตา
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
18. นายสุภชัย
ภูริเกษม
19. นางสาวกานตชนา เขมะจิตร
20. นางสาวกฤติยา
ลิขิตประยูรพงศ

ตําแหนง
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ
เจาหนาที่จัดผลประโยชนชํานาญการ
วิศวกรไฟฟา
นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ
ผูเชี่ยวชาญดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นักประชาสัมพันธชํานาญการ
นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ
นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการพิเศษ
เจาพนักงานสรรพสามิตชํานาญงาน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักวิชาการภาษีชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอรปฏิบัติงาน
เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ

หลักสูตร การใช Mobile Application สําหรับงานออกแบบและ Presentation รหัสวิชา AC630002
ระหวางวันที่ 30-31 มีนาคม 2563
เวลา 09.00 - 16.00 น.
หองอบรม 204 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต
ชื่อ - นามสกุล
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
1. นางสาววัชรภรณ
คุมปลีวงศ
2. นางสาวนวลสกุล
พวงบุบผา
3. นางสาวภัณฑิรา
วรพันธโยธิน
กรมธนารักษ
4. นายสุริยาวุฒิ
แสงหาญ
5. นางสาวกฤษฎิ์กุลยา
ไวยกาญจน
กรมบัญชีกลาง
6. นายสิทธิ์
มูลแกว
7. นางสาวนิสาชล
เทพสุทธิ์
8. นางสาวพณิดา
อุกฤษ
กรมศุลกากร
9. นายทิชากร
จิวะชาติ
10. นางสาวพรรณพร
อรุณขจรศักดิ์
11. นางสาวชอฉัตร
หอวัง
กรมสรรพสามิต
12. นายณัฐพงศ
เจริญรัตน
13. นางสาววิภาวรรณ
รองวงศ
14. นางสาวสุภาวดี
นุมฤทธิ์
กรมสรรพากร
15. นางสาวจรรยาภรณ
สิทธิวรชาติ
16. นางสาวจีรนันท
บางทาไม
17. นายเสนาะ
ลอมน้ํา
18. นางสาวรัตนวรา
จิตรธาดา
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
19. นายนิติสิริ
ประสาทกุล
20. นางสาวสิริกัลยา
เรืองอํานาจ

ตําแหนง
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
พนักงานฝายศิลป
เจาหนาที่จัดผลประโยชนชํานาญการ
เจาหนาที่จัดผลประโยชนชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ
นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ
นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ
นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เจาพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน
นักตรวจสอบภาษีชํานาญการ
นักตรวจสอบภาษีชํานาญการ
เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอรปฏิบัติงาน
พนักงานธุรการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ
เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ

หลักสูตร การสราง INFOGRAPHIC ในยุค DIGITAL CONTENT รหัสวิชา DS630001
ระหวางวันที่ 1-3 เมษายน 2563
เวลา 09.00 - 16.00 น.
หองอบรม 204 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต
ชื่อ - นามสกุล
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
1. นางอิศราภัทร
พาสิงหศรี
2. นายเฉลิมพล
ณ สงขลา
สํานักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง
3. นางสาวกาญจนา ชาญวรวุฒิ
กรมธนารักษ
4. นางสาวสิริวลี
สังขวิเชียร
5. นางสาวปาริมา
ยศกาศ
6. นางสาวสกุลรัตน
เดชากร
กรมบัญชีกลาง
7. นางสาวอริศรา
เตี๊ยวคํา
8. นายวริษฐพล
วจีทองรัตนา
กรมศุลกากร
9. นางสาวสุวิชาภา
ออนพึ่ง
10. นายสมพงษ
พันธภูวภัทร
11. นางสาวพีรยา
พรหมพารักษ
กรมสรรพสามิต
12. นางสาวจริญญา
มาศวรรณา
13. นางสาวสกุณา
มันทากาศ
กรมสรรพากร
14. นายปยะชัย
เข็มนาค
15. นางสาวจิตประภา เมฆอุสาห
16. นายธนพล
อุณหะ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
17. นางสาวอุษาลักษณ เจษฎาถาวรวงศ
18. นางสาวณัฐธิดา
แกวประเสริฐ
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
19. นางสาวปวีณา
สําเร็จ
20. นางสาวนพวรรณ รัตนวิจักขณ

ตําแหนง
นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจาหนาที่จัดผลประโยชนชํานาญการพิเศษ
เจาหนาที่จัดผลประโยชนปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ
เจาพนักงานศุลกากรชํานาญงาน
นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ
เจาพนักงานสรรพสามิตชํานาญงาน
นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
เศรษฐกรชํานาญการ

หลักสูตร Infographic with Microsoft PowerPoint รหัสวิชา DS630002
ระหวางวันที่ 22-24 เมษายน 2563
เวลา 09.00 - 16.00 น.
หองอบรม 204 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต
ชื่อ - นามสกุล
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
1. นางสาวกาญจนา
สุทธิชยาพิพัฒน
2. นางสาวสิปปพรรณ โมสิกรัตน
3. นางสาวกิติยา
ตั้งจาตุรันต
กรมธนารักษ
4. นางสาวนันทาวดี
ไทรแกว
5. นางสาวปทมาภรณ เดชยาภิรมย
กรมบัญชีกลาง
6. นางสาววิไลวรรณ
ดาราศร
7. นางสาวเทวพร
พุฒเกิดพันธุ
กรมศุลกากร
เชยชม
8. นางสาวผาณิตา
9. นายศรายุทธ
ไกรเทพ
10. นายบุญฤทธิ์
สายทอง
กรมสรรพสามิต
11. นางสาวธิติกานต
องอาจวาณิชย
12. นายศิรวิทย
ฉิมรักษ
กรมสรรพากร
13. นางสาววรางรัตน
รักษาแกว
14. นางสาวลลิล
ลิ้มโอฬารสุขสกุล
15. นายวิริยะ
ผลเหม
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
16. นางสาวจารุพัสตร
พลทรัพย
17. นายธณัฐ
พวงนวม
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
18. นางสาวทิพยมาศ
ณ ชาตรี
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
19. นายกะรัส
บุญเรือง
20. นางสาวนีรชา
มรกตราภรณ

ตําแหนง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
ภัณฑารักษชํานาญการ
นักประเมินราคาทรัพยสินชํานาญการ
นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
นิติกรชํานาญการ
นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ
นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ
นักวิชาการสรรพากรชํานาญการ
นักวิชาการสรรพากรชํานาญการ
เศรษฐกรชํานาญการ
เศรษฐกรปฏิบัติการ
นักวิเคราะหรัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ
เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการคลังชํานาญการพิเศษ

หลักสูตร สํารวจโลกกวางดวย Google App. & eSport รหัสวิชา AC630003
ระหวางวันที่ 27-30 เมษายน 2563
เวลา 09.00 - 16.00 น.
หองอบรม 204 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต
ชื่อ - นามสกุล
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
1. นายธวัชชัย
เหลาศรีสกุล
2. นายณรงคพร
โพธิ์พุมเย็น
กรมธนารักษ
3. นายพิทักษพงศ
กิตติโสภณ
4. นายพรหม
พงศละไม
กรมบัญชีกลาง
5. นางสาวสุจิตรา
นภาคณาพร
6. นายสามารถ
จิตรตั้งตรง
7. นางสาววรรณวิษา สุธีระ
กรมศุลกากร
8. นางบงกช
สิริวันต
9. นางวริฎฐา
โฮมส
10. นายวีรเดช
สากิยลักษณ
กรมสรรพสามิต
11. นางนันทวดี
วีระวัฒนาเดช
12. นางสาวยศวดี
ทองมาก
13. นางวันวิสาข
วัฒโน
กรมสรรพากร
14. นายศรุต
จงบัญญัติเจริญ
15. นายสนธิ
เสนาะโสตร
16. นางกมลรัศมิ์
พิสุทธิ์ธนบวร
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
17. นางสาวรัตนาภรณ สุขชุม
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
18. นายภูวดล
ตรีเมฆ
19. นางสุวรรณา
อภัยบัณฑิตกุล
20. นางสาวจุไรรัตน
ปรางคมณี

ตําแหนง
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
เจาหนาที่จัดผลประโยชนปฏิบัติการ
นักวิชาการคลังชํานาญการ
นิติกรชํานาญการ
นักวิชาการคลัง
นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ
นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการพิเศษ
นักวิทยาศาสตรชํานาญการ
นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ
นิติกรชํานาญการ
นิติกรชํานาญการ
นักวิชาการสรรพากรชํานาญการ
บรรณารักษปฏิบัติการ
นักวิเคราะหรัฐวิสาหกิจชํานาญการ
นักวิเคราะหรัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ
เจาพนักงานธุรการ

