
ตําแหนง

1. นางสาววัชรภรณ คุมปลีวงศ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

2. นางสาวสุภาวดี รักจันทร นักวิเคราะหนโยบายและแผน

3. นางสาวณัฐวดี  ชัยเทพ นักวิเคราะหนโยบายและแผน

4. นายพิทักษพงศ กิตติโสภณ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

5. นางสาวสุพัฒน เผื่อนปฐม เจาหนาที่อนุรักษทรัพยสิน

6. นางสาวญาณิศา ศิริวัฒน นักวิชาการคลังชํานาญการ

7. นางสาวณิชานันท เจนคุณากร นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

8. นางสาวศุภร ดวงฉิม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

9. นางสาวบราลี รัตนปณฑะ นักวิชาการศุลกากรชํานาญการพิเศษ

10. นางสาววราพร ตาสวาง นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ 

11. นางฐาวร อํานวย นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ

12. นายเอกพล จารึกสถิตยวงศ นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ

13. นางสาวปริศนา  ทองงาม นักวิชาการภาษีชํานาญการ

14. นางสาวบุศรินทร  พรหมสังคหะ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

15. นางสาวจรรยา  กิตติภัทรวัฒน เจาพนักงานสรรพากรชํานาญงาน

16. นางสาวนภาภรณ  มยะกุล นักตรวจสอบภาษีชํานาญการ

17. นางสาวณัฏฐพัชร  ธนากิจดุลยวัต เจาพนักงานสรรพากรชํานาญงาน

18. นางเรณุกา ยังมีสุข นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ

19. นางสาวศรีภัทชกช ชยกรพานาแกว นักจัดการงานทั่วไป

20. นายปรินทร ดวงอุดม เศรษฐกร

หลักสูตร เรียนรูความสามารถใหมใน Microsoft Office 2019   รหัสวิชา MS632019

ระหวางวันที่ 14-18 กันยายน 2563

เวลา 09.00-16.00 น.

หองอบรม 204  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ชื่อ - นามสกุล

กรมธนารักษ

กรมบัญชีกลาง

กรมศุลกากร

กรมสรรพากร



ตําแหนง

1. นายพจนารถ พลศรี นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

2. นางสาวจันจิรา เรียงแสน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

3. นายประเสริฐ ยิ้มขลิบ พนักงานประจําสํานักงาน

4. นายพีรพงษ สิทธิวงศ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

5. นางสาวกฤตยา สมรวย นักวิเคราะหนโยบายและแผน

6. นายวชิร รักขิตตธรรม นิติกรชํานาญการพิเศษ

7. นางสาวพัทธนันท ตันทัตสวัสดิ์ นักบัญชีชํานาญการ

8. นางคนิตดา ลิ้มปยินทรากูล นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

9. นางสาวดุจดาว ฉวีวรรณ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

10. นายปริญรัช นามปญญา นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ

11. นางชนิกา ชั้นไพบูลย นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ

12. นายวิชาคม วงษปน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

13. นางสาวรุงระวี ศรีพลอย นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ

14. นางสาวกัลยาณี  สืบแกว นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

15. นางสาวสุกัญญา  เนียมแสง เจาพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน

16. นางสาวเกศรา  ไมจันทร พนักงานธุรการ

17. นางสาวอัญชลี  พีระพันธ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

18. นายกานต จันทรวิทยานุชิต เศรษฐกรชํานาญการ

19. นางสาวมัลลิกา จรูญวิตต นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

20. นางสาวเกษแกว พวงเพ็ชร เศรษฐกรชํานาญการ

หลักสูตร การสรางระบบงานอัตโนมัติและฟอรมบันทึกขอมูลดวย excel   รหัสวิชา ME630002

ระหวางวันที่ 21-25 กันยายน 2563

เวลา 09.00-16.00 น.

หองอบรม 203  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

กรมสรรพากร

ชื่อ - นามสกุล

กรมธนารักษ

กรมบัญชีกลาง

กรมศุลกากร

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

สํานักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง



ตําแหนง

1. นางสาวกฤติยา แกวสุขโข นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ

2. นางสาวเบญจา กลิ่นคําหอม นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ

3. นางสาวธวัลหทัย จันทรเกษ นักวิชาการคอมพิวเตอร

4. นางสาวนิรัชดา ธรรมราช เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน

5. นายวัฒนา บุญญรักษธัญญา นักวิชาการคลังชํานาญการ

6. นางสาวนราพร ดรุณนารถ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

7. นายปริเศษ รัตนภิรมย นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

8. นายจิร รัตนชินชัย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

9. นางสาวอรกนก วัฒนาเลิศรักษ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

10. นางเสาวนีย ชัยศิริพาณิช นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ

11. นายทรงคุณ โชคคติวัฒน นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ

12. นางสาวธิดารัตน  ชูชุมพร นักวิชาการภาษีชํานาญการพิเศษ

13. นางสาวชิตธารินทร ภานุโรจนวาณิช นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

14. นางสาววลัยพร  พระพิสม เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

15. นางสาวพิมพชนก  นกนอย นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ

16. นายจักรี พิศาลพฤกษ เศรษฐกรชํานาญการ

17. นางสาวเมวลี เทียมเทศ เศรษฐกรปฏิบัติการ

18. นางสาวปรกฉัตร อุดมสิทธิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

19. นางสาวโชติรวี สวางศรีสุทธิกุล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

20. นายอาทิตย ทองเงิน เศรษฐกรปฏิบัติการ

ชื่อ - นามสกุล

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

หลักสูตร Powerful Report & Dashboard with Power BI  รหัสวิชา AC630004

ระหวางวันที่ 28-30 กันยายน 2563

เวลา 09.00-16.00 น.

หองอบรม 204  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

กรมศุลกากร

กรมสรรพากร

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ



ตําแหนง

1. นายเชาวลิต บุณยภูษิต นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

2. นางสาวพิศโฉม สราญรมย นักวิเคราะหนโยบายและแผน

3. นางสาวนันทาวดี ไทรแกว ภัณฑารักษชํานาญการ

4. นายสิรวิชญ ยืนยง นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน

5. นายฐปนกร โควินททวีวัฒน นักวิชาการคอมพิวเตอร

6. นางสาวสุวิดา สินธุประภา นักวิชาการคลังชํานาญการพิเศษ

7. นายทศพร พรสินทวีวัฒน นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

8. นางสาวมนพร เบญจพร นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

9. นายนัทพล บุญบรรเทิงวัฒน นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

10. นางสุมาลี ดลสุขวงศาวัฒน นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ

11. นางณญาดา หาญโรจนกุล นิติกรชํานาญการ

12. นายไกรษร สมนึก นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ

13. นางสาวศิราลักษณ  อินทรไทยวงศ นักวิชาการสรรพากรชํานาญการ

14. นางสุภา  กันทะนะ นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ

15. นายภูริช  ยลสิริวิช เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอรปฏิบัติงาน

16. นางสาวกรรณิกา  ศรีไกรยุทธ พนักงานการภาษี

17. นางสาวกาญจนา จันทรชิต เศรษฐกรชํานาญการ

18. นางสาวพิมลชญา สุขโข นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ

19. นางอรพินท ศิริเขียว นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ

20. นายพิรวัชร จรูญเกียรติภัค นักวิชาการคอมพิวเตอร

หลักสูตร เทคนิคการรักษาความปลอดภัยและกําจัดไวรัสใน Smartphone และ PC  รหัสวิชา AC630005

ระหวางวันที่ 1-2 ตุลาคม 2563

เวลา 09.00-16.00 น.

หองอบรม 204  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ชื่อ - นามสกุล

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

กรมธนารักษ

กรมบัญชีกลาง

กรมศุลกากร

กรมสรรพากร

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง



ตําแหนง

1. นายอนุชิต จรทะผา นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ

2. นายเฉลิมพล ณ สงขลา นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ

3. นางสาวภิรัญญา  บัวมาศ นักวิชาการคอมพิวเตอร

4. นายพีรพัฒน เคนสีลา เจาพนักงานธุรการ

5. นายอัจฉริยะ ยงประยูร นักประเมินราคาทรัพยสินชํานาญการ

6. นายพงศธร อันตะริกานนท นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ

7. นายอาทิตย สินสืบผล เจาหนาที่การเงินและบัญชี

8. นางสาวปภานัน ศิริมโน นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ

9. นายธัญญา กังงา นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ

10. นายภูวนาท นิธิพรเดชะ นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ

11. นางสาวนิชดา ปานสุข นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

12. นางสาวเสาวลักษณ  ขาวผวน นักวิชาการภาษีชํานาญการ

13. นายบุญฤทธิ์  ตุยเจริญ เจาพนักงานภาษีสรรพากร

14. นางสาวจตุพร  บุญเถื่อน นักตรวจสอบภาษีชํานาญการ

15. นางสาวสุดารัตน  เกียรติพวงชัย นักตรวจสอบภาษีชํานาญการ

16. นายนรพัชร อัศววัลลภ เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ

17. นางสาวณาตยา เดนพงศสันต นักวิชาการคอมพิวเตอร

18. นายสัจจวัฒน จันทรหอม นักวิเคราะหรัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ

19. นางสาวนันทกาล จูฮุง นักวิเคราะหรัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ

20. นายดํารัส หอกิจรุงเรือง นักวิชาการคลังชํานาญการ

หลักสูตร Python for Beginner  รหัสวิชา PG630001

ระหวางวันที่ 5-9 ตุลาคม 2563

เวลา 09.00-16.00 น.

หองอบรม 204  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

ชื่อ - นามสกุล

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

กรมธนารักษ

กรมบัญชีกลาง

กรมศุลกากร

กรมสรรพากร

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ



ตําแหนง

1. นางสาวกมลวรรณ ตรีชุม นักวิเคราะหนโยบายและแผน

2. นายอัษฎาวุธ ทองเฟอง พนักงานบริการ

3. นางสาวจิรดา ดวงพรกชกร เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

4. นางสาวปทมาภรณ เดชยาภิรมย นักประเมินราคาทรัพยสินชํานาญการ

5. นางสาวชนานันท เอกอัครานุสรณ นักประเมินราคาทรัพยสินปฏิบัติการ

6. จ.ต.หญิง สมปรารถนา ชอทับทิม นักประเมินราคาทรัพยสินชํานาญการ

7. นางสาวเสาวลี สืบกระพันธ นิติกรชํานาญการ 

8. นางสาวอรวรรณ ทําวอง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

9. นางสาวพรทิพย เหลารัตนไพบูลย นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

10. นางสาวฐาปณี ดวงศิริ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

11. นางสาวธีรวิทย เจริญวราวุฒิ นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ

12. นางสาวประภัสสร รัตนวิเชียร นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ

13. นางสาวจันทรสุดา ชุมสาชัย นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ

14. นางสาวกานติมา  เติมสุข นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

15. นายจีรายุส  แจมนาค เจาพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน

16. นายธนดล  มณีงาม นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ

17. นางสาวพัทธธีรา  ศิริธนอารีย นักตรวจสอบภาษีชํานาญการ

18. นายภิญโญ เมินดี เศรษฐกร

19. นายจักรพันธุ เพ็ชรขํา เศรษฐกร

20. นางสาวธีตา ทองมั่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ

หลักสูตร เทคนิคการสราง Template สําเร็จรูปดวย Word สําหรับเอกสารราชการ  รหัสวิชา MW630001

ระหวางวันที่ 14-16 ตุลาคม 2563

เวลา 09.00-16.00 น.

หองอบรม 204  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

กรมศุลกากร

กรมสรรพากร

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

ชื่อ - นามสกุล

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

กรมธนารักษ

กรมบัญชีกลาง

สํานักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง



ตําแหนง

1. นางสิรินทรัฐ มหาลี้ตระกูล ผูตรวจสอบภายในกระทรวง

2. นายมานพ จงเจริญใจ นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ

3. นางสาวศริญญา แจมนิลพิพัฒน นักวิชาการคอมพิวเตอร

4. นางสาวปทมาภรณ กาศเกษม นักวิชาการคอมพิวเตอร

5. วาที่ ร.ต.หญิง สุกันยา หลีประเสริฐ บรรณารักษ

6. นางสาวภัทราพร ถิ่นชัยศรี นักประเมินราคาทรัพยสินปฏิบัติการ

7. นายคาถา อิ่มสําราญ พนักงานเหรียญกษาปณ

8. นางสาวปริตตา สมานชื่น นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

9. นางสาวสุพัตรา ชนไธสง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

10. นางสาวสิรินันท วงศขันธ เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

11. นายอนุกูล สุขลน นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

12. นางสาวพีรยา พรหมฬารักษ นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ

13. นางสาวอารีรักษ เบี้ยแกว นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ

14. นายธนกฤต พรหมณาเวช นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ

15. นางสาวธันยมัย  อุทุมพฤกษพร นักตรวจสอบภาษีชํานาญการ

16. นางสาวมาชิดา  แสงสาย นักตรวจสอบภาษีชํานาญการ

17. นางสาวกานตพิชชา  แสนสุธา พนักงานการภาษี

18. นางสาวศศิวิมล ถาวรพงศสถิตย นิติกรชํานาญการ

19. นายสุขุมภัทร จุฬุวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ

20. นายพรชัย ชาติพหล นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

หลักสูตร การสรางเว็บไซตแบบมืออาชีพดวย WordPress  รหัสวิชา WB630001

ระหวางวันที่ 19-21 ตุลาคม 2563

เวลา 09.00-16.00 น.

หองอบรม 204  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

กรมสรรพากร

ชื่อ - นามสกุล

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

กรมธนารักษ

กรมบัญชีกลาง

กรมศุลกากร

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง



ตําแหนง

1. นายสุพล จึงโอฬาร เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

2. นางสาวสุจิตรา สุฉันทบุตร นักวิเคราะหนโยบายและแผน

3. นางสาววราพร ซมมิน นักประชาสัมพันธ

4. นางสาวปภัสสิริย แกวละเอียด ภัณฑารักษชํานาญการ

5. นางสาวภัคจิรา พรภิญโญ พนักงานนําชม

6. นางสาววรรณชนก สะอาด นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ

7. นางสาวชไมพร เหลืองงาม นักบัญชี 

8. นางสาวพรรณนิภา อําพันกาญจน พนักงานธุรการ ส.4

9. นางสาวกมลพันธ แจงสวางวงศ นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ

10. นายโชตินรินทร เขื่อนแกว นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

11. นางสาวณฐพร ลมชิด นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ

12. นางสาวณัฐสุดา คีรีเพชร นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ

13. นางสาวศศินกานต  พรรณพงาพันธุ นิติกรชํานาญการ

14. นางสาวรุงนภา ดิษยบุตร พนักงานการภาษี

15. นางสาวทิวาพร  หนูสม พนักงานตรวจสอบและเรงรัดภาษี

16. นางสาววรางรัตน  รักษาแกว นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ

17. นายนิติสิริ ประสาทกุล นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ

18. นางสาวอภิญญา เจนธัญญารักษ เศรษฐกรชํานาญการ

19. นางสาวกรองรัตน ศิรินาวิน นักจัดการงานทั่วไป

20. นางสาวนวรัตน เล็กประเสริฐ นักวิชาการคอมพิวเตอร

หลักสูตร การใช Mobile Application สําหรับสรางสื่อวีดีโอประชาสัมพันธ  รหัสวิชา AC630003

ระหวางวันที่ 26-27 ตุลาคม 2563

เวลา 09.00-16.00 น.

หองอบรม 204  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต

กรมสรรพากร

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ชื่อ - นามสกุล

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

กรมธนารักษ

กรมบัญชีกลาง

กรมศุลกากร



ตําแหนง

1. นางสาวอังสุมา มีมา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

2. นางสาวอรญา สุวานิโช นักวิชาการคอมพิวเตอร

3. วาที่รอยตรี กฤษณะ สุขสวัสดิ์ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

4. นางสาวพงศผกา ทีบัวบาน พนักงานนําชม

5. นายศุภกร คําศรี นักประเมินราคาทรัพยสินปฏิบัติการ

6. นางสาวกชพร รักอยู นักบัญชีชํานาญการพิเศษ

7. นางสาวทัศนียวรรณ ประเสริฐศรี นักวิชาการคลังชํานาญการ

8. นางสาวบุศรา ลําพูน นักวิชาการคลังชํานาญการ

9. นางสาวนันทรัตน บุญคงทอง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

10. นางสาวดวงกมล ขอพงษไพบูลย นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ

11. นางสาวปทมาภรณ แจมผล นักวิชาการศุลกากรชํานาญการพิเศษ 

12. นายทศพร อองแสงคุณ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

13. นายศุภฤกษ  เถรวอง นิติกรชํานาญการ

14. นางสาวเกศสุดา  ศิริศรีวรารักษ นักวิชาการคอมพิวเตอร

15. นายวิริยะ  ผลเหม นักวิชาการสรรพากรชํานาญการ

16. นายรชานนท  บุศวะ นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

17. นายพงศนคร โภชากรณ เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ

18. นางสาวสุรัญญา อุนงามพันธุ นักวิชาการพัสดุ

19. นางสาวพนิดา เกรียงทวีทรัพย นักประชาสัมพันธชํานาญการ

20. นางสาวปาลิตา ศริพันธุ เศรษฐกรปฏิบัติการ

สํานักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง

หลักสูตร Motion Infographic ดวย PowerPoint  รหัสวิชา DS630003

ระหวางวันที่ 28-30 ตุลาคม 2563

เวลา 09.00-16.00 น.

หองอบรม 204  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต

กรมสรรพากร

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ชื่อ - นามสกุล

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

กรมธนารักษ

กรมบัญชีกลาง

กรมศุลกากร



ตําแหนง

1. นางสาวสุรนารี สิริกุล นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ

2. นางสาวปยาณี สุขจําเริญ นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ

3. นางสาวชิดชนก หลีเกษม นักวิชาการคอมพิวเตอร

4. นางสาวสุปราณี อินอุนโชติ พนักงานนําชม

5. นางสาววิณิตา โคสิตานนท นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

6. นางสาวสุภานี สุวรรณรัตน เจาหนาที่จัดผลประโยชนชํานาญการ

7. นางสาวศศิพิมล วุฒิบูรณ นักวิชาการคลัง

8. นางสาวจารุนันท จันทฤทธิ์ นักจัดการงานทั่วไป

9. นายอาทิตย สินสืบผล เจาหนาที่การเงินและบัญชี

10. นายนพชาญ แกวมูลเรือง นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ

11. นายวีระพงษ ทิตยวงศ นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ

12. นายธีรวิทย เจริญวราวุฒิ นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ

13. นางสาวฐิติยาภา โสริญาติ นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ

14. นางสาวนิชดา ปานสุข นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

15. นางสาวสุชา  ไวยนิยี นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ

16. นางสาวชยากร  มาเมือง นักวิชาการคอมพิวเตอร

17. นางสาวกุสุมา จารุมณี เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

18. นายภูธเนศ สํารวมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร

19. นายรุงโรจน เจริญมา นักวิชาการคอมพิวเตอร

20. นายหฤษฎ หวังเสรี นักวิชาการคอมพิวเตอร

หลักสูตร การสรางภาพจําลอง 3 มิติดวย Adobe Dimension  รหัสวิชา DS630004

ระหวางวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2563

เวลา 09.00-16.00 น.

หองอบรม 204  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต

กรมสรรพากร

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ชื่อ - นามสกุล

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

กรมธนารักษ

กรมบัญชีกลาง

กรมศุลกากร
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