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สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
1. นางสาวเบญจา
กลิ่นคําหอม

กรมธนารักษ
2. วาที่รอยตรีสุรพล

นพพิบูลย

3. นางจําป

บุญสง

4. นางชินกานต

เสารัมณี

5. นายกฤษดา

ระวีเผาพงษ

6. นางพัชนี

ภัทรพิทักษ

7. นายไอศูรย

สุธรรมเทวกุล

กรมบัญชีกลาง
8. นางสาวจีรพันธ

จันทรสงฆ

9. นางสาวอุไรวรรณ

รุกขวัฒนกุล

10. นายอานนท

จันทรสุข

11. นายศิริวฒ
ั น

จันทรมณี

12. นางสาวประมวล

อ่ํากลาง

13. นางกฤติยา

ทองไกรรัตน

นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เจาหนาที่จดั ผลประโยชนชํานาญการ
สํานักงานธนารักษพื้นที่อํานาจเจริญ
นักประเมินราคาทรัพยสินชํานาญการ
สํานักประเมินราคาทรัพยสิน
นักประเมินราคาทรัพยสินชํานาญการ
สํานักประเมินราคาทรัพยสิน
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
สํานักบริหารกลาง
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
สํานักบริหารกลาง
นายชางโยธาอาวุโส
สํานักพัฒนาบํารุงรักษาอาคารราชพัสดุ

นักบัญชีชํานาญการ
กลุมพัฒนาเงินนอกระบบงบประมาณ
นักบัญชีชํานาญการ
สํานักมาตรฐานดานการบัญชีภาครัฐ
นักวิชาการคลังชํานาญการ
สํานักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ
นักวิชาการคลังชํานาญการ
สํานักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ
นักวิชาการคลังชํานาญการ
สํานักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ
นักวิชาการคลังชํานาญการ
สํานักงานคลังเขต 4

-214. นางกุหลาบ

เชื้อออ

15. นางรัศมี

ตุนสีใส

16. นางศิริกนั ยา

ศรศิลป

กรมศุลกากร
17. นายณัฐพร

กลัดนาคะ

18. นายศักดิพัฒน

รุงเรือง

19. นางจารุวรรณ

เหมยากร

20. นางวัชราพร

เธียนชัยวัฒนา

21. นายกําชัย

จัตตานนท

22. นายสุรสิทธิ์

กลับประสิทธิ์

23. นายธีระศักดิ์

บรรณาลังค

24. นายณัชวพงศ

เกตุสุวรรณ

25. นางสาวอัจฉรา

เข็มทองใหญ

26. นายเกษมสุข

ธาราสุข

กรมสรรพสามิต
27. นายพิสิฏฐ

พันหอม

28. นายชัยนาท

ฉ่ําทรัพย

29. นางสาวกุลพิมพ

ตรีเพ็ชร

นักวิชาการคลังชํานาญการ
สํานักงานคลังเขต 7
นักวิชาการคลังชํานาญการ
สํานักงานคลังแมฮองสอน
นักวิชาการคลังชํานาญการ
สํานักงานคลังจังหวัดพิจิตร

นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ
สํานักงานศุลกากรภาคที่ 3
นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ
สํานักงานศุลกากรกรุงเทพ
นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ
สํานักงานศุลกากรกรุงเทพ
นักวิชาการภาษีชํานาญการ
สํานักพิกัดอัตราศุลกากร
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นิติกรชํานาญการ
สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
นิติกรชํานาญการ
สํานักกฎหมาย
นิติกรชํานาญการ
ดานศุลกากรมุกดาหาร สํานักงานศุลกากรภาคที่ 2
นิติกรชํานาญการ
สํานักกฎหมาย
นิติกรชํานาญการ
สํานักงานศุลกากรตรวจสินคาลาดกระบัง

นิติกรชํานาญการ
สํานักกฎหมาย
นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ
สํานักบริหารการคลังและรายได
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

-330. นางศรีนวล
31. นางสาวเกษร
32. นายสนั่น
33. นายปรีชา
34. นางนิษฐวดี
35. นายธีระพันธ
36. นายอาทิตย

กระตายวงษพระจันทร นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 1
จาระนัย
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
สํานักงานสรรพสามิตพื้นทีศ่ รีสะเกษ สาขาเมือง
ธรรมวงษการณ
นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ
สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร
เตยหอม
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
ทวีจิระวัฒน
สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม
ธรรมโชติ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
สํานักงานสรรพสามิตพื้นทีแ่ มฮองสอน
วรพนพิพัฒน
นิติกรชํานาญการ
สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 7

กรมสรรพากร
37. นางสาวจิระวดี

สุวีโร

38. นายยรรยง

คงกิจ

39. นางจิตจุฑา

อุบลรัตนะ

40. นางภรรษมนตร

ไหลแหวน

41. นายยอดชาย

ภูแกว

42. นายประชา

ศรีธนากุลชัย

43. นายทวีโชค

บุณยะมาน

44. นางสาวกัญาลักษณ

เกษสยม

นักวิชาการสรรพากรชํานาญการ
สํานักงานสรรพากรพื้นที่บุรรี ัมย
ชวยราชการสํานักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1
นักวิชาการสรรพากรชํานาญการ
สํานักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 2
นักวิชาการสรรพากรชํานาญการ
สํานักงานสรรพากรพื้นที่แมฮองสอน
ชวยราชการสํานักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 2
นักวิชาการสรรพากรชํานาญการ
สํานักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ
ชวยราชการสํานักงานสรรพากรภาค 6
นิติกรชํานาญการ
สํานักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี
นิติกรชํานาญการ
สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1
นิติกรชํานาญการ
สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2
นักวิชาการสรรพากรชํานาญการ
สํานักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ

-445. นายรังสรรค

สอนสงกลิ่น

46. นายพรเทพ

นวมดวง

47. นายณรงค

เกียรติชูเจริญ

48. นางสาวชลธิดา

ณ สงขลา

49. นางสาวกาญจนา

สุวรรณะ

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
50. นางสาวภัทราวรรณ
ชวนสนิท

นิติกรชํานาญการ
สํานักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี
นิติกรชํานาญการ
สํานักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี
นิติกรชํานาญการ
สํานักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
นักวิชาการสรรพากรชํานาญการ
สํานักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี
ชวยราชการสํานักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1
นักวิชาการสรรพากรชํานาญการ
สํานักงานสรรพากรพื้นที่รอยเอ็ด
ชวยราชการสํานักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2

นักวิเคราะหรฐั วิสาหกิจชํานาญการ
สํานักพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2

