รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อระบบการตรวจสอบภายในของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมพาลาสโซ่ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพ ฯ
ที่

ชื่อ – นามสกุล

1
2

นางสาวศิริพร
นางวัลลภา

สมบัติศิริ
อินตาพวง

3

นางสาวนาทิพย์

พุฒพิมล

4

นางนันต์ณภัสร

กัลป์ยาณเมธี

5

นางสาวนงลักษณ์

ภูวิภิรมย์

6
7

นางสาวกัลยารัตน์
นางกัญฑมล

ประทับกอง
พู่ระหง

8

นางสาวจันทร์จิรา

ธวัชสุวรรณ

9

นางศรีเสาวลักษณ์

ศรีคะชินทร์

10 นางอาภัสรา

ชุมทอง

11 นางสาวมยุรี

เอี่ยมสุวรรณ

ตาแหน่ง

หน่วยงาน

ผู้บังคับบัญชา กลุ่มงานบัญชี
ผู้บังคับบัญชากลุ่มตรวจสอบ
ภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชานาญการ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบ
ภายใน
นักจัดการงานทั่วไปชานาญ
การพิเศษ

สานักงานเลขาวุฒิสภา
สานักงานเลขาวุฒิสภา

นักวิชาการเงินและบัญชี
ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชานาญการพิเศษ

โทร

อาหาร
มังสวิรัส อิสลาม

ปกติ
✓
✓

สานักงานเลขาวุฒิสภา

081-6141813
081-5946564
081-9940454
081-6192292

สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

085-9697312

✓

สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

081-6216198

✓

สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยา
ศาสตร์
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราช
นครินทร์

088-4977596
089-8243164

✓
✓

089-8760109

✓

กรมการจัดหางาน

061-4237218

✓

กรมการจัดหางาน

061-4034410

✓

กรมการจัดหางาน

061-4034410

✓

✓

ที่

ชื่อ – นามสกุล

12 นางสาวนิลวรรณ

ม่วงเจริญ

13 นางสาวนวรัตน์

ลิม่ วงศ์

14 นายพิชัย

สิงห์ทองคา

15 นางสาวนาถยา

รักหนู

16 นางขนิษฐาข์

อมรทิพย์วงศ์

17 นางสาวดาลัด

รยะสวสัดิ์

18 นางวารุณี

ฤทธิ์งาม

19 นางพิรัลชญา

ปุณญาอิศราภรณ์

20 นางสาวชมศรัณย์

ไตรรัตน์อัญชุลี

21 นายสายัณ

พันธุ์แพทย์

22 นางสาวนภาพร

ศรีเวช

ตาแหน่ง

หน่วยงาน

โทร

อาหาร
มังสวิรัส อิสลาม

นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการแรงงาน
ชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

กรมการจัดหางาน

ปกติ
✓

กรมการจัดหางาน

✓

กรมการจัดหางาน

089-8131728

✓

นักวิชาการแรงงาน
ชานาญการ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบ
ภายในจังหวัดน่าน
รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชานาญการ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
เชี่ยวชาญ และรักษาการ
ผู้อานวยการตรวจเงินแผ่นดิน
ภูมิภาค
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการพิเศษ

กรมการจัดหางาน

083-1718466

✓

หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดน่าน

063-2035518

✓

สานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค

098-8302475

✓

สานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค
สานักงานตรวจสอบภายใน
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

097-1297750
086-3776659

✓

สานักการเงินและการคลังสานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน
สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
การตรวจเงินแผ่นดิน สานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
สานักงานบริหารงานกลางสานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน

090-9756829

✓

089-6782618

✓

081-9381289

✓

นักจัดการงานทั่วไป
ชานาญการ

2

✓

ที่

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง

23 นางสาววิภาวรรณ

ป้อมสนาม

นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชานาญการ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชานาญการ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการตรวจสอบ
ภูมิภาค 1
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบ
ภายใน

24 นางลักขณา

ปั้นพานิช

25 นางสาวนีร

ปฏิปทานนท์

26 นางสาวพรเพ็ญ

อิ่มประไพ

27 นายนภพร

เจริญศรี

28 นางธัญญ์รัตน์

พิมพาภรณ์

29 คุณนันตณภัสร์

กัลยาณเมธี

30 คุณนงลักษณ์

ภูวิภิรมย์

31 คุณกัลยารัตน์
32 คุณณัฐชยา

ประทับกอง
สมนิยาม

33 นายภิญโญ

บุญมา

ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบ
ภายใน

34 น.ส.จารุวรรณ

ปรีชาเดช

35 นางเสาวนี

ละอองเอี่ยม

ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชานาญการพิเศษ

ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชานาญการ
นักวิชาการตรวจสอยภายใน
ผู้ตรวจสอบภายใน

หน่วยงาน
สานักงานตรวจสอบภายใน
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สานักงานตรวจสอบภายใน
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สานักงานตรวจสอบภายใน
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สานักงานตรวจสอบภายใน
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สานักตรวจสอบ การปะปาส่วน
ภูมิภาค
สานักงานเขตพืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
สพฐ. กระทรวงศึกษาธิกาา
สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

โทร

อาหาร
มังสวิรัส อิสลาม

089-4205471

ปกติ
✓

086-8360989

✓

081-9381289

✓

089-4205471

✓

081-4239174

✓

087-5544664

✓

085-9697312

✓

สานักงานปรมาณุเพื่อสันติ

✓

สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
หอภาพยนตร์(องค์การมหาชน)

087-8254395

✓
✓

สานักงานเขตพืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

083-1895559

✓

กรมธุรกิจพลังงาน

063-9455656

✓

สพป.ลาพูน เขต 2

095-7718892

✓

3

ที่

ชื่อ – นามสกุล

36 น.ส.ทัศนวรรณ

ฉางข้าวคา

37 นางอัญชลี

ตาแหน่ง

หน่วยงาน

โทร

อาหาร
มังสวิรัส อิสลาม
✓

ปกติ

สพป.ลาพูน เขต 2

093-3170055

แก้วประดับ

ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ
ผู้อานวยการตรวจสอบภายใน

กรมธนารักษ์

086-5218664

38 คุณจันทรา

จันท์พันแจ้ง

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

สพป.อ่างทอง

086-1365445

✓

39 นางสาวพัชริน

วิเศษประสิทธิ์

นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชานาญการพิเศษ

สานักตรวจสอบภายใน สานักงาน
ศาลยุติธรรม

081-954-2775

✓

40 นางสาวจิตราวดี

อมรศรี

นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชานาญการ

สานักตรวจสอบภายใน สานักงาน
ศาลยุติธรรม

081-779-8194

✓

41 นางวิวันทนา

ฉิมแฉ่ง

นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ

สานักตรวจสอบภายใน สานักงาน
ศาลยุติธรรม

095-456-3559

✓

42 นางวรรณภา

โพธิ์ทอง

สานักงาน ปปง.

089-1111908

✓

43 นางนิภาพร

คาโท

สานักงาน ปปง.

086-3640184

✓

44 นางสาวสายสมร

ทองมหา

✓

พลสมบัติ

สานักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

081-8593489

45 นางพรสุรีย์

089-1457925

✓

46 นางสาวศันสนีย์

แซ่ภู่

✓

นาคทองอินทร์

สานักตรวจสอบภายใน สานักงาน
ศาลยุติธรรม
กลุ่มตรวจสอบภายใน สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

081-8403717

47 คุณสุพรรณิษา

ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชานาญการ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชานาญการ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
เชี่ยวชาญ ผู้อานวยการหน่วย
ตรวจสอบภายใน
ผู้อานวยการสานักตรวจสอบ
ภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชานาญการ

087-9956560

✓

4

✓

ที่

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง

48 คุณอุษา

ป่าทอง

นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชานาญการ

49 นางสาวกณิศนันท์

ปทุม

50 นางสุคนธ์ทิพย์

ศรีจันทร์

51 นางสาววรัญญา

เบญจกิจนิธิ

52 นางกรรัตน์

สายทอง

53 คุณจุฑาทิพย์

ศังขะธร

54 นางสาวรุ่งอรุณ

ธีรนิตยภาพ

55 นายสรวิศฐ์

โพธิ์รักษา

56 นางผ่องพรรณ

บุญป้อง

57 นายคณิสร

พรไกรเนตร

58 นางสาวสุดารัตน์

วิรัญโท

59 นางสาวมัทนา

บุตรดา

นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชานาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญ
การพิเศษ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชานาญการ
รองผู้อานวยการสานัก
ตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชานาญการ ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน
นิติกรชานาญการ ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน
นักจัดการงานทั่วไปชานาญ
การพิเศษ
นักวิชาการพัสดุ (พนักงาน
ราชการ)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

หน่วยงาน

โทร

อาหาร
มังสวิรัส อิสลาม

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรปราการ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

081-8903649

ปกติ
✓

089-8446718

✓

081-9746978

✓

081-9171766

✓

สานักตรวจสอบภายใน การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

062-5352466

✓

081-8591161

✓

สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครปฐม

082-2428118

✓

สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครปฐม
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครปฐม
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครปฐม
สานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

5

✓
✓
✓
085-1799870

✓

090-7938039

✓

ที่

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง

60 คุณโกวิท

อธิวัฒนกุล

61 นางสาวภาวิณี

เจริญรัตนไพศาล

62 คุณวัชรินทร์

รักศิลป์

63 คุณพัชรี

คาเภา

64 คุณสกลรัตน์

วิเศษหวาน

65 นางสาวกรภัทร

วันแก้ว

นักตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ
นักตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ
นักตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

66 นางสาวดารณี

บุญรอต

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

67 นางสาวนันท์นภัส

เสริฐพรรณนึก

ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน

68 นางสาวฐิติชญาน์

ภาษี

69 นางสาวมรกต

ศิริวัฒนาโรจน์

70 นางสาวกาญจนา

วงศ์สุนา

71 นายปาณิสรา

พสุรัตน์

นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ
ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชานาญการ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ

หน่วยงาน

โทร

อาหาร
มังสวิรัส อิสลาม

มหาวิทยาลัยบูรพา

081-9962114

ปกติ
✓

มหาวิทยาลัยบูรพา

086-3146180

✓

มหาวิทยาลัยบูรพา

084-6446371

✓

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

081-8597816

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

087-7897377

✓

กลุ่มตรวจสอบภายในระดับ
กระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับ
กระทรวง สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

089-5577577

✓

089-9900957

✓

081-1738396
และ
099-1952896
090-2309150

✓

081-2576710

✓

กรมทรัพยากรธรณี

095-2508598

✓

กรมทรัพยากรธรณี

095-8860185

✓

สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรธรณี

6

✓

✓

ที่

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง

72 นางสาวสุชาวลี
73 นางสาวปิยะดา

คุ้มพงษ์พันธ์
สุวรรณ

74 นางสาวมนัสนันท์

เตาะหนองนา

75 นางสาวจินดา

นริศรานุกูล

76 คุณกรรณิการ์

สถาวร

77 คุณวริษฐา

กิตติกุล

78 คุณพิมพร

จิรศิริเลิศ

79 พ.อ.หญิง สิรัลักษณ์

คาอุเทน

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชานาญการ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชานาญการ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบ
ภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชานาญการพิเศษ
รอง ผอ.กตน.๓ สตน.กห.

80 น.อ.หญิง ดุษฎี

กิตติวัฒน์

รอง ผอ.กตน.๒ สตน.กห.

81 นางสาวจริยา

เด่นดวง

82 นางสาวสิรีธร

สุราฤทธิ์

83 นางนาฏนดา

จันทร์สุข

84 จ่าเอกเอี่ยม

ปานฉลอง

85 นายนุกูล

แดงภูมี

นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
เชี่ยวชาญ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชานาญการ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
เชี่ยวชาญ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชานาญการพิเศษ

หน่วยงาน

โทร

อาหาร
มังสวิรัส อิสลาม

สานักงาน ป.ป.ช.
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กรมสรรพากร
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กรมสรรพากร
สานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมทรัพยากรนาบาดาล

092-8384341
081-41218737

ปกติ
✓
✓

098-3246235

✓

081-7214417

✓

089-9998122

✓

กรมทรัพยากรนาบาดาล

095-9587839

✓

สานักปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

065-6536919

✓

สานักงานตรวจสอบภายใน
กระทรวงกลาโหม
สานักงานตรวจสอบภายใน
กระทรวงกลาโหม
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

087-9141504

✓

081-6576451

✓

0843616342

✓

สานักงานศาลปกครอง (สานัก
ตรวจสอบภายใน)
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

095-9144942

✓

085-1254852

✓

สานักงานศาลปกครอง (สานัก
ตรวจสอบภายใน)
สานักงานศาลปกครอง (สานัก
ตรวจสอบภายใน)

083-0981399

✓

083-1397733

✓
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ที่

ชื่อ – นามสกุล

86 นายณัฏฐชัย

นางาม

87 นางสาวศรีสุรางค์

ดวงประเสริฐ

88 นาย สมเกียรติ

ศักดิ์นิมิตวงศ์

89 นางสาวธนัชชา

ธรรมโชติ

90 นางมยุรี

เทพรักษา

91 นายจิระวัฒน์

อมรกุลธนวัฒน์

92 นางสาวกนกวรรณ

เจียมเจริญ

93 นางสาวสุรีย์
94 นางสาวชนิกานต์

แสงสุขีลักษณ์
รอดมุ้ย

95 นางสาวจุฑามาศ

ลิปิการถกล

96 นางนฤมล
97 นางสาวสิริวรรณ

สุขปิยังคุ
คูหาสวัสดิ์

98 นางสาวอรอัญญา

ใหลประดิษฐ

99 นางสาวปริมประภา

เดชปาน

อาหาร
มังสวิรัส อิสลาม

ตาแหน่ง

หน่วยงาน

โทร

นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญ
การพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ
ผู้อานวยการฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชานาญการ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชานาญการ
รองอธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงาน
คลัง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชานาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน

สานักงานศาลปกครอง (สานัก
ตรวจสอบภายใน)
กลุ่มงานบริหารทั่วไป สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครนายก
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครนายก
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สานักงานอัยการสูงสุด

089-9003092

ปกติ
✓

086-9795625

✓

087-5360383

✓

081-5897593

✓

081-9700062

✓

099-2186551

✓

สานักงานอัยการสูงสุด

090-2454515

✓

กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ

098-2532081
086-9823799

✓
✓

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

084-3879684

✓

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

062-3599966
081-3198132

✓
✓

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

086-1672011

✓

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

092-8038531

✓

8

ที่

ชื่อ – นามสกุล

100 นางสาวบุญจิรา

วุฒิเวชช์

101 นางสาวพรพนา

จงเกษกรณ์

102 นายจรัส

สมหวัง

103 นายมาณพ

ติณสิริสุข

104 นางสาวชญานิศ

ชัยศิริ

105 นางสาวลัดดาวัลย์

คงเอี่ยมตระกูล

106 นางสาวศิริพร
107 นางวัลลภา

สมบัติศิริ
อินตาพวง

108 นางสาวนาทิพย์

พุฒพิมล

109 นางวาสนา

อรัญญิก

110
111
112
113
114
115

สังข์ประเสริฐ
หิรัญยูปกรณ์
ปั้นศิริ
ศรีจักรโคตร
เนาวสัยศรี
ผิวนวล

พ.ต.อ.หญิง นัฐภัทร
พ.ต.ท.หญิง กษริน
ร.ต.ท.ชยุต
พันเอก ศุภกิต
พันเอกหญิง ปทิตตา
นางอารีรัตน์

หน่วยงาน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชานาญการ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชานาญการพิเศษ
พนักงานตรวจสอบภายใน
ชานาญการ
พนักงานตรวจสอบภายใน
ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชานาญการพิเศษ
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานบัญชี
ผู้บังคับบัญชากลุ่มตรวจสอบ
ภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการอุตสาหกรรม
ชานาญการพิเศษ
ผกก.พตส.
รอง ผกก.พตส.
รอง สว.พตส.
รองผู้อานวยการกอง
ผู้อานวยการกอง
รองผู้อานวยการฝ่าย
ตรวจสอบ

สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

02-209-3669

ปกติ
✓

สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

02-209-3669

✓

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

089-9834359

✓

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

081-6278711

✓

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

081-6946851

✓

กรมอุตสาหกรรมพืนฐานและการ
เหมืองแร่
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

081-7519963

✓

081-6141813
081-5946564

✓
✓

สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

081-6192292

✓

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8

086-3769061

✓

สานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักงานตรวจสอบภายในทหารบก
สานักงานตรวจสอบภายในทหารบก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร

095-951-3626
081-336-0162
082-586-2555
089-2100790
089-7885834
098-5855562

✓
✓
✓
✓
✓
✓
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โทร

อาหาร
มังสวิรัส อิสลาม

ตาแหน่ง

ที่

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง

116 นางสาวทานตะวัน

วังชมภู

117 นายพนม

คอนรัมย์

118 นายชวลิต

มานวัฒน์

ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่าย
ตรวจสอบ
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่าย
ตรวจสอบ
ผู้บริหารทีม

119 นายนิคม

คุ้มตลอด

ผู้บริหารทีม

120 นางสาวยุภา

ทองถม

121 นางสาวแสงเดือน

เศวตมาลย์

122 นางสาวสายฝน

กาจินา

123 นายอานนท์

ลาภัย

124 นายอนุภาพ

วิทยสุจินต์

125 คุณนิมิต

พิริยะ

126 คุณสกลรัตน์

วิเศษหวาน

127 คุณจงจิตร์

วงษ์ชมภู

128 นางสาวกองประภา

นครังสุ

129 คุณเอกชัย

กรุดนาค

นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชานาญการ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่าย
ตรวจสอบ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญ
การ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชานาญการ
ผู้จัดการ

อาหาร
มังสวิรัส อิสลาม

หน่วยงาน

โทร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

089-1914507

ปกติ
✓

089-1914507

✓

089-4929969

✓

081-9070410

✓
✓

สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

✓

สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

✓

สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

✓
✓

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
โรงพยาบาลเกาะคา

081-9359124
084-1747871

✓

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

087-7897377

✓

หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
หนองบัวลาภู
สานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม
SME Development Bank

063-2035531

✓

081-8114463

✓

081-8317936

✓
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ที่

ชื่อ – นามสกุล

130 นางสุภาวรรณ
131 นางสาวพัชรินทร์
132 นายวิษณุ
133 นางสาวญาณ์ฏาวี
134 นางสาวจุตินาฏ
135 นางสาวนวลศรี
136 นางสาวศิวพร
137 นายพิสิฏฐ์
138 นายพิศิษฐ์
139 นางสุรีย์รัตน์

ตาแหน่ง

วิไลนาโชคชัย

นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชานาญการพิเศษ
ยอดสมุทร
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ
แซ่ลี
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ
ชุติมณฑน์ธนะโชติ รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงาน
ตรวจสอบภายใน
เย็นบารุง
ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบ
ภายใน
ประทุมรัตน์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชานาญการพิเศษ
เจริญปัญญาพร
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชานาญการพิเศษ
เกตุประเสริฐวงค์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชานาญการพิเศษ
มิตรนิพัทธ์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ
อามฤคขจร
ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน

140 นายประยูร

ลีลางามวงศา

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจ
ประเมินระบบงาน

141 นางวรรณดี

ตะโคดม

ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน

อาหาร
มังสวิรัส อิสลาม

หน่วยงาน

โทร

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมศิลปากร

081-8314563

ปกติ
✓

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมศิลปากร

083-6055510

✓

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมศิลปากร

084-0917863

✓

สานักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

082-3288329

✓
✓

สานักงาน ป.ป.ส.
สานักงาน ป.ป.ส.

089-7982310

✓

สานักงาน ป.ป.ส.

089-1199287

✓

สานักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร
สานักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร
สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
กลุ่มตรวจสอบภายใน สานักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์

084-7202332

✓

081-5847226

✓

092-3304078

✓

081-6145589

✓

085-485-2446

✓

11

ที่

ชื่อ – นามสกุล

142 นายสมพร
143 ร.ต.ท.หญิง
รุ่งรวิวรรณธน์
144 นางศุภลักษณ์
145 นางสาวสุดธิดา
146 คุณชัชพร
147 คุณสุรินรัตน์
148 น.ส.ประเสริฐ
149 นายลือชัย
150 นางสาวปราณี
151 นางสาวอรอนงค์
152 นางสาวกัญญานุช
153 นางดารุณีย์
154 คุณเก็จมณีนิษฐ์
155 คุณชญานี

ธรรมบูชิต

ตาแหน่ง

นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชานาญการพิเศษ
อมาตยกุล
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชานาญการ
คาสุพรม
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชานาญการ
แสงเจริญ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชานาญการ
สนิทวงศ์ ณ อยุธยา นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชานาญการพิเศษ
เทพหัสดิน ณ อยุธยา นักวิชาการเงินและบัญชี
ชานาญการ
วรรณวิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชานาญการ
เจริญทรัพย์
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ปัตตานี
มณีสิริมงคล
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชานาญการ
มหุตติการ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชานาญการ
กรินทร์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ
ภู่พงศ์สกุล
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชานาญการพิเศษ
สายเสมา
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชานาญการ
มานุบุตร
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

หน่วยงาน

โทร

อาหาร
มังสวิรัส อิสลาม

กลุ่มตรวจสอบภายใน สานักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์
กลุ่มตรวจสอบภายใน สานักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์
กลุ่มตรวจสอบภายใน สานักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์
กลุ่มตรวจสอบภายใน สานักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีั

089-204-1579

ปกติ
✓

081-915-2156

✓

081-422-4713

✓

089-478-7114

✓

095-3653694

✓

สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

089-4857444

✓

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

089-2798844

✓

จังหวัดปัตตานี

089-2034065

✓

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

081-4043785

✓

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรม
สุขภาพจิต
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรม
สุขภาพจิต
สานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
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✓
✓
085-4813409

✓

081-2688628

✓

081-5844853

✓

ที่

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง

156 นางสาวฉันทนา

วิบูลรุ่งเรือง

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

157 นางนวลจันทร์
158 นางสุกัญญา
159 คุณวีระนุช

ภัทรวโรฬาร
นาคสุข
สาริกบุตร

160 คุณพิมพา

เชิงสมอ

161 คุณบุญเตือน

ประเสริฐสกุล

162 คุณวิชุดา

แตงผึ่ง

ผู้อานวยการระดับสูง
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบ
ภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการการเงินและบัญชี
ชานาญการ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

163 คุณจิรพร

บุญรุ่ง

164 นางลัดดา

รุจิณรงค์

165 นางสาวบุญนิธี
166 นางฐิติพรรณ

สุขเมือง
เพิ่มพูลศักดิ์

167 นางพรรณี

นาคเนียม

168 นางสาวธัญญพัทธ์

ไชยศักดิ์โภคิน

169 นางสุมาลี
170 นางอนงค์

ม่วงมณี
หงส์ทอง

171 นายสมยศ

คชกิจจารักษ์

นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชานาญการ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชานาญการ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไปชานาญ
การพิเศษ
ผู้อานวยการกองตรวจสอบ

หน่วยงาน

โทร

อาหาร
มังสวิรัส อิสลาม

ปกติ
✓

สานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา
สานักอานวยการประจาศาลแพ่ง
กองคลัง กรมประชาสัมพันธ์
หน่วยตรวจสอบภายใน
กรมประชาสัมพันธ์
หน่วยตรวจสอบภายใน
กรมประชาสัมพันธ์
กองคลัง กรมประชาสัมพันธ์

089-9698776

หน่วยตรวจสอบภายใน
กรมประชาสัมพันธ์
สนง.ปปส.

083-5537160
086-6553381

✓

หน่วยตรวจสอบภายใน

081-8016533

✓

หน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน

093-8576494
081-8747685

✓
✓

หน่วยตรวจสอบภายใน

089-6164529

✓

สานักงาน ป.ป.ส.

084-6524872

✓

สานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 063-3566664
สานักงานสาธารณสุขภูเก็ต
081-5974769

✓
✓

การประปาส่วนภูมิภาค

✓
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089-2047652
092-2468322
092-2468441

✓
✓
✓

081-9311171

✓

081-9311171

✓
✓

ที่

ตาแหน่ง

หน่วยงาน

มณีปกรณ์
ไตรอรุณ
สุวัฒนภักดี
พงษ์มะลิวัลย์
อินทรภักดิ์
เหลืองอารมณ์
อินทวังโส
เจริญรัตน์
เถามุ้ย
อยู่นาค
อิงคกุล
ภู่ทองตระกูล
เทียนทอง
เรืองสะอาด
อนะมาน
ศรีศักดิ์วิชัย

ประธานกรรมการ
อุปนายกคนที่ 1
อุปนายกคนที่ 2
อุปนายกคนที่ 3
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและนายทะเบียน
กรรมการและปฏิคม
กรรมการและประชาสัมพันธ์
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและวิชาการ
อดีตรองเลขาธิการ

188 นางวันเพ็ญ

ผ่องกาย

189 นายวัฒนชัย

จันทร์วีนุกูล

190 นายปิยะ

จันทร์หอมฟุ้ง

อดีตหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์
การวิจัยและพัฒนา
หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์นโยบาย
และแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.

172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187

ชื่อ – นามสกุล
นางวัชรา
นางทัศนีย์
นางถนอมศรี
นายอรุณี
นายภิญโญ
นางวรรณี
นางสาวสวาสดิ์
นางชลธิฌา
นายไชยวัตร
นางสาววรกมล
นางจิตราภัฎร์
นางกิ่งกาญจน์
นางพรรณี
นางอรุณ
นางนันทา
นายเชิดศักดิ์

โทร

อาหาร
มังสวิรัส อิสลาม

ปกติ
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.

✓

สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.

✓
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