
ลําดับที่ ตําแหนง

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

1 นางสาวนพรัตน ปยะพงษ นักวิชาการคลังชํานาญการ

สังกัดกรมบัญชีกลาง ชวยราชการหนาหองรองปลัดกระทรวงการคลัง

กรมธนารักษ

2 นางสุวิภา ฉิมพายัพ นักประเมินราคาทรัพยสินชํานาญการ

สํานักงานธนารักษพื้นที่ปราจีนบุรี

3 นายอดิศักดิ์ คงสะอาด นายชางสํารวจอาวุโส

สํานักงานธนารักษพื้นที่ยะลา

4 นายบุญชอบ วิเศษปรีชา สถาปนิกชํานาญการ

สํานักพัฒนาและบํารุงรักษาอาคารราชพัสดุ

5 นางสาวตรีสุคนธ การะเกตุ นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ

สํานักทรัพยสินมีคาของแผนดิน

6 นายมนัส สุวรรณกาโล เจาหนาที่จัดผลประโยชนชํานาญการ

สํานักงานธนารักษพื้นที่สกลนคร

7 นายอัจฉริยะ ยงประยูร นักประเมินราคาทรัพยสินชํานาญการ

สํานักประเมินราคาทรัพยสิน

กรมบัญชีกลาง

8 นางสาวสุวรรณา กุลสุขทวีเลิศ นักบัญชีชํานาญการ

สํานักกํากับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ

9 นางแกวตา พิทักษ นักวิชาการคลังชํานาญการ

สํานักกํากับและพัฒนาระบบ GFMIS

10 นางสาวมัณฑานี กิตติวัจนสกุล นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

กองการเจาหนาที่

11 นางจุฑาภัค เพชรศรี นักวิชาการคลังชํานาญการ

สํานักงานคลังจังหวัดพังงา

12 นางกาญจนา กําเหนิดฤทธิ์ นักวิชาการคลังชํานาญการ

สํานักงานคลังจังหวัดพัทลุง

13 นางพรรณี สันทัด นักวิชาการคลังชํานาญการ

สํานักงานคลังจังหวัดอางทอง

14 นางสาววรพีพัทธ วิบูลยธนสาร นักวิชาการคลังชํานาญการ

สํานักงานคลังจังหวัดนครนายก

ชื่อ - นามสกุล

รายชื่อผูเขารับการฝกอบรม/สัมมนา

หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" (นักการคลัง) รุนที่ 4/2555

ระหวางวันที่ 18 มิถุนายน - 18 กรกฎาคม 2555

จัดโดยสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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ลําดับที่ ตําแหนง

กรมบัญชีกลาง (ตอ)

15 นายสมร อุสันสา นักวิชาการคลังชํานาญการ

สํานักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ

16 นายสันติ เพื่อตระกูล นักวิชาการคลังชํานาญการ

สํานักบริหารการรับ-จายเงินภาครัฐ

17 นางพรเพ็ญ เพชรรวง นักวิชาการคลังชํานาญการ

สํานักมาตรฐานคาตอบแทนและสวัสดิการ

กรมศุลกากร

18 นายประวิทย ศิริมงคล นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ

สํานักสืบสวนและปราบปราม

19 นายเสรีรัตน เขมะอุดม นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ

สํานักงานศุลกากรตรวจสินคาทาอากาศยานสุรรณภูมิ

20 นายดํารงค น้ําดอกไม นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ

สํานักงานศุลกากรกรุงเทพ

21 นางอาภัจฉรา ฉ่ําเอี่ยม นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ

สํานักสิทธิประโยชนทางภาษีอากร

22 นางทชากร บุญนําเสถียร นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ

สํานักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร

23 นางมาลี บุษลา นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ

สํานักสืทธิประโยชนทางภาษีอากร

24 นางธารารัตน ไตรพิบูลยสุข นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ

สํานักงานศุลกากรตรวจสินคาทาอากาศยานสุรรณภูมิ

25 นางสาวนพภัสสร ศรีสุวรรณภพ นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ

สํานักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร

26 นางสุพัตรา ชื่นวโรดม นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ

สํานักงานศุลกากรตรวจสินคาทาอากาศยานสุรรณภูมิ

27 นายโฆษิต พวงไพโรจน นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ

สํานักงานศุลกากรกรุงเทพ

28 นายสุจินต ปญจธารากุล นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ สํานักสืบสวนและปราบปราม

29 นางวทันยา จันทาโภ นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ

สํานักสิทธิประโยชนทางภาษีอากร

กรมสรรพสามิต

30 นายเกรียงไกร มุสิกวงศ เจาพนักงานธุรการอาวุโส

สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง

ชื่อ - นามสกุล
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ลําดับที่ ตําแหนง

กรมสรรพสามิต (ตอ)

31 นายจรัส มูลมั่ง นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ

สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

32 นายปราโมช อรุณจิตต นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ

สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช

33 นายศักดชัย นามวิชัย นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ

สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี

34 นายโกวิทย อินบํารุง นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ

สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา

35 นางนันทนภัส หลาวมา นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ

สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแกน

36 นายทีฑเดช ปญญา นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ลําปาง

37 นายเชาวรินทร เอี่ยมจินดา นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ

สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎรธานี

38 นางสุธีรา เบญจนิรัติศัย นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ

สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4

กรมสรรพากร

39 นางสุภาวดี วิษณุพระชนินทร นักวิชาการสรรพากรชํานาญการพิเศษ

40 นางสาวนิตยา แสงเทียรมงคล นักวิชาการสรรพากรชํานาญการ 

รักษาการในตําแหนงนักวิชาการสรรพากรชํานาญการพิเศษ

41 นางสาวจินตนา นาอุดมทรัพย นักวิชาการสรรพากรชํานาญการ

รักษาการในตําแหนงนักวิชาการสรรพากรชํานาญการพิเศษ

42 นางจิตรัตน สุขวิพัฒน นักตรวจสอบภาษีชํานาญการ

รักษาการในตําแหนงนักตรวจสอบภาษีชํานาญการพิเศษ

43 นางสาวณัฐนันท ฉ่ําพงษสันติ นักวิชาการสรรพากรชํานาญการ

รักษาการนําตแหนงนักวิชาการสรรพากรชํานาญการพิเศษ

44 นางนิติมา เมธาธนัญชัย นักวิชาการสรรพากรชํานาญการ

45 นางสาวขวัญทิพย แตมเพชร นักตรวจสอบภาษีชํานาญการ

46 นางสาวสิริพากานท เพชรชู นักวิชาการสรรพากรชํานาญการ

47 นายไพรวรรณ เครือแกว นักวิชาการสรรพากรชํานาญการ

48 นางสาววรางคณา ฤทธิรงค นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ

49 นางธิติพร วรรณกูล นักวิชาการสรรพากรชํานาญการ

ชื่อ - นามสกุล



สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

50 นายศุทธธี เกตุทัต เศรษฐกรชํานาญการ



ลําดับที่ ตําแหนง

1 นางสุวิภา ฉิมพายัพ นักประเมินราคาทรัพยสินชํานาญการ

สํานักงานธนารักษพื้นที่ปราจีนบุรี

2 นายอดิศักดิ์ คงสะอาด นายชางสํารวจอาวุโส

สํานักงานธนารักษพื้นที่ยะลา

3 นายบุญชอบ วิเศษปรีชา สถาปนิกชํานาญการ

สํานักพัฒนาและบํารุงรักษาอาคารราชพัสดุ

4 นางสาวตรีสุคนธ การะเกตุ นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ

สํานักทรัพยสินมีคาของแผนดิน

5 นายมนัส สุวรรณกาโล เจาหนาที่จัดผลประโยชนชํานาญการ

สํานักงานธนารักษพื้นที่สกลนคร

6 นายอัจฉริยะ ยงประยูร นักประเมินราคาทรัพยสินชํานาญการ

สํานักประเมินราคาทรัพยสิน

ชื่อ - นามสกุล

รายชื่อผูเขารับการฝกอบรม/สัมมนา

หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" (นักการคลัง) รุนที่ 4/2555

ระหวางวันที่ 18 มิถุนายน - 18 กรกฎาคม 2555

จัดโดยสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

กรมธนารักษ



ลําดับที่ ตําแหนง

1 นางสาวสุวรรณา กุลสุขทวีเลิศ นักบัญชีชํานาญการ

สํานักกํากับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ

2 นางแกวตา พิทักษ นักวิชาการคลังชํานาญการ

สํานักกํากับและพัฒนาระบบ GFMIS

3 นางสาวมัณฑานี กิตติวัจนสกุล นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

กองการเจาหนาที่

4 นางจุฑาภัค เพชรศรี นักวิชาการคลังชํานาญการ

สํานักงานคลังจังหวัดพังงา

5 นางกาญจนา กําเหนิดฤทธิ์ นักวิชาการคลังชํานาญการ

สํานักงานคลังจังหวัดพัทลุง

6 นางพรรณี สันทัด นักวิชาการคลังชํานาญการ

สํานักงานคลังจังหวัดอางทอง

7 นางสาววรพีพัทธ วิบูลยธนสาร นักวิชาการคลังชํานาญการ

สํานักงานคลังจังหวัดนครนายก

8 นายสมร อุสันสา นักวิชาการคลังชํานาญการ

สํานักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ

9 นายสันติ เพื่อตระกูล นักวิชาการคลังชํานาญการ

สํานักบริหารการรับ-จายเงินภาครัฐ

10 นางสุธีรา เบญจนิรัติศัย นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ

สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4

รายชื่อผูเขารับการฝกอบรม/สัมมนา

หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" (นักการคลัง) รุนที่ 4/2555

ระหวางวันที่ 18 มิถุนายน - 18 กรกฎาคม 2555

จัดโดยสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

กรมบัญชีกลาง

ชื่อ - นามสกุล



ลําดับที่ ตําแหนง

1 นายประวิทย ศิริมงคล นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ

สํานักสืบสวนและปราบปราม

2 นายเสรีรัตน เขมะอุดม นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ

สํานักงานศุลกากรตรวจสินคาทาอากาศยานสุรรณภูมิ

3 นายดํารงค น้ําดอกไม นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ

สํานักงานศุลกากรกรุงเทพ

4 นางอาภัจฉรา ฉ่ําเอี่ยม นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ

สํานักสิทธิประโยชนทางภาษีอากร

5 นางทชากร บุญนําเสถียร นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ

สํานักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร

6 นางมาลี บุษลา นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ

สํานักสืทธิประโยชนทางภาษีอากร

7 นางธารารัตน ไตรพิบูลยสุข นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ

สํานักงานศุลกากรตรวจสินคาทาอากาศยานสุรรณภูมิ

8 นางสาวนพภัสสร ศรีสุวรรณภพ นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ

สํานักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร

9 นางสุพัตรา ชื่นวโรดม นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ

สํานักงานศุลกากรตรวจสินคาทาอากาศยานสุรรณภูมิ

10 นายโฆษิต พวงไพโรจน นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ

สํานักงานศุลกากรกรุงเทพ

11 นายสุจินต ปญจธารากุล นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ

สํานักสืบสวนและปราบปราม

12 นางวทันยา จันทาโภ นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ

สํานักสิทธิประโยชนทางภาษีอากร

รายชื่อผูเขารับการฝกอบรม/สัมมนา

หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" (นักการคลัง) รุนที่ 4/2555

ระหวางวันที่ 18 มิถุนายน - 18 กรกฎาคม 2555

จัดโดยสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

กรมศุลกากร

ชื่อ - นามสกุล



ลําดับที่ ตําแหนง

1 นายเกรียงไกร มุสิกวงศ เจาพนักงานธุรการอาวุโส

สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง

2 นายจรัส มูลมั่ง นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ

สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

3 นายปราโมช อรุณจิตต นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ

สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช

4 นายศักดชัย นามวิชัย นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ

สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี

5 นายโกวิทย อินบํารุง นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ

สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา

6 นางนันทนภัส หลาวมา นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ

สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแกน

7 นายทีฑเดช ปญญา นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ลําปาง

8 นายเชาวรินทร เอี่ยมจินดา นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ

สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎรธานี

9 นางสุธีรา เบญจนิรัติศัย นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ

สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4

หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" (นักการคลัง) รุนที่ 4/2555

ระหวางวันที่ 18 มิถุนายน - 18 กรกฎาคม 2555

จัดโดยสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

กรมสรรพสามิต

ชื่อ - นามสกุล

รายชื่อผูเขารับการฝกอบรม/สัมมนา



ลําดับที่ ตําแหนง

1 นางสุภาวดี วิษณุพระชนินทร นักวิชาการสรรพากรชํานาญการพิเศษ

2 นางสาวนิตยา แสงเทียรมงคล นักวิชาการสรรพากรชํานาญการ 

รักษาการในตําแหนงนักวิชาการสรรพากรชํานาญการพิเศษ

3 นางสาวจินตนา นาอุดมทรัพย นักวิชาการสรรพากรชํานาญการ

รักษาการในตําแหนงนักวิชาการสรรพากรชํานาญการพิเศษ

4 นางจิตรัตน สุขวิพัฒน นักตรวจสอบภาษีชํานาญการ

รักษาการในตําแหนงนักตรวจสอบภาษีชํานาญการพิเศษ

5 นางสาวณัฐนันท ฉ่ําพงษสันติ นักวิชาการสรรพากรชํานาญการ

รักษาการนําตแหนงนักวิชาการสรรพากรชํานาญการพิเศษ

6 นางนิติมา เมธาธนัญชัย นักวิชาการสรรพากรชํานาญการ

7 นางสาวขวัญทิพย แตมเพชร นักตรวจสอบภาษีชํานาญการ

8 นางสาวสิริพากานท เพชรชู นักวิชาการสรรพากรชํานาญการ

9 นายไพรวรรณ เครือแกว นักวิชาการสรรพากรชํานาญการ

10 นางสาววรางคณา ฤทธิรงค นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ

11 นางธิติพร วรรณกูล นักวิชาการสรรพากรชํานาญการ

รายชื่อผูเขารับการฝกอบรม/สัมมนา

หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" (นักการคลัง) รุนที่ 4/2555

ระหวางวันที่ 18 มิถุนายน - 18 กรกฎาคม 2555

จัดโดยสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

กรมสรรพากร

ชื่อ - นามสกุล



ลําดับที่ ตําแหนง

1 นายศุทธธี เกตุทัต เศรษฐกรชํานาญการ

หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" (นักการคลัง) รุนที่ 4/2555

ระหวางวันที่ 18 มิถุนายน - 18 กรกฎาคม 2555

จัดโดยสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

ชื่อ - นามสกุล

รายชื่อผูเขารับการฝกอบรม/สัมมนา


	รวม
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