
ลําดับที่ ตําแหนง

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

1 นางสาววิชญสุภัค เติมธะนะศักดิ์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล

2 นางสาวฐมาภรณ รอดสัมฤทธิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

3 นายเศกสันฐ งาวสุวรรณ นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ

ชวยราชการหนาหองรองปลัดกระทรวงการคลัง

กรมธนารักษ

4 นายชาตรี ดนตรี นายชางเครื่องอาวุโส

สํานักกษาปณ

5 นางจริญญา บุญอมรวิทย ภัณฑารักษชํานาญการ

สํานักทรัพยสินมีคาของแผนดิน

6 นายกฤตภัค โนมะยา นักประเมินราคาทรัพยสินชํานาญการ

สํานักงานธนารักษพื้นที่มุกดาหาร

7 นายณัฏฐวัฒน ภัทรวิรากานต เจาหนาที่จัดผลประโยชนชํานาญการ

สํานักบริหารจัดการฐานขอมูลที่ราชพัสดุ

8 นายเพชรภูธร ภูกิจ เจาหนาที่จัดผลประโยชนชํานาญการ

สํานักงานธนารักษพื้นที่หนองบัวลําภู

9 นางสาวสุรัญญา บุตราศรี เจาหนาที่จัดผลประโยชนชํานาญการ

สํานักงานธนารักษพื้นที่มุกดาหาร

กรมบัญชีกลาง

10 นางสาวสุวรรณา กุลสุขทวีเลิศ นักบัญชีชํานาญการ

สํานักกํากับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ

11 นางสาวสุวิสา สิมะเสถียร นักวิชาการคลังชํานาญการ

สํานักการเงินการคลัง

12 นางนันทนา อุษาจารุวิจิตร นักวิชาการคลังชํานาญการ

สํานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

ชื่อ - นามสกุล

รายชื่อผูเขารับการฝกอบรม/สัมมนา

หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" (นักการคลัง) รุนที่ 2/2555

ระหวางวันที่ 21 พฤษภาคม - 20 มิถุนายน 2555

จัดโดยสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

*******************************



13 นางขวัญใจ เหลืองดอกไม นักวิชาการคลังชํานาญการ

สํานักงานคลังจังหวัดนครปฐม
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ลําดับที่ ตําแหนง

กรมบัญชีกลาง (ตอ)

14 นางสาววริศรา ศรีสวัสดิ์ นักวิชาการคลังขํานาญการ

สํานักงานคลังจังหวัดรอยเอ็ด

15 นายจเรพงศ ทองชุม นักวิชาการคลังชํานาญการ

สํานักงานคลังจังหวัดนราธิวาส

16 นางสาวจิระพรรณ นิรันตราภรณ นักวิชาการคลังชํานาญการ

สํานักงานคลังจังหวัดนนทบุรี

17 นางสาวจิราพร จิตสุทธนาผล นักวิชาการคลังชํานาญการ

สํานักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี

18 นางพูนทรัพย บวรนีรนาถ นักวิชาการคลังชํานาญการ

สํานักมาตรฐานคาตอบแทนและสวัสดิการ

กรมศุลกากร

19 นางสาวสุดาภรณ ตั้งกิจวนิชกุล นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ

สํานักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร

20 นางไพเราะ เครือษา นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ

สํานักสิทธิประโยชนทางภาษีอากร

21 นางสาวสมศรี ธีระมั่นคง นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ

สํานักงานศุลกากรตรวจสินคาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

22 นายผิน ฉัตรชัยเจริญสุข นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ

สํานักงานศุลกากรภาคที่ 3

23 นางสาวทิพวรรณ ชัยธนะผล นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ

สํานักงานศุลกากรทาเรือกรุงเทพ

24 นายวิชัย ตันตินิกุลชัย นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ

สํานักงานศุลกากรกรุงเทพ

25 นายทรงพล สะมะแอ นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ

สํานักงานศุลกากรภาคที่ 4

26 นายปจจัย สุจริยา นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ

สํานักงานศุลกากรตรวจสินคาลาดกระบัง

ชื่อ - นามสกุล



27 นางสนั่น ชวยประสิทธิ์ นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ

สํานักงานศุลกากรตรวจของผูโดยสารทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

28 นายประชิด แกวประเสริฐศรี นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ

สํานักตรวจสอบอากร

29 นายสายัณห ทรัพยชิต นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ

สํานักงานศุลกากรภาค 1
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ลําดับที่ ตําแหนง

กรมสรรพสามิต

30 นายรุง พระวงษ นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ

สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลําภู

31 นายโรจน เกตุนาคมณี นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ

สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก

32 นายสถิตย อินทรจํานง นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ

สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา  

33 นายสุเวช พงษาพันธ วิศวกรโยธาชํานาญการ

กลุมพัฒนาและตรวสอบทางเทคนิค

34 นายเครื่องคูณ มวงสนิท นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ

สํานักงานสรรพสามิตอุดรธานี

35 นายประจวบ หลักคํา นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ

สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่รอยเอ็ด

36 นายสันติ โพธิ์คํา นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ

สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย

37 นายนิคม ไชยสวัสดิ์ นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ

สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา

38 นายอรรถกร บุรังกูร นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ

สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

กรมสรรพากร

39 นางจันทรเพ็ญ คํามุก นักตรวจสอบภาษีชํานาญการ

รักษาการในตําแหนงนักตรวจสอบภาษีชํานาญการพิเศษ

40 นางรัตนา ลิ่มกุลพงษ นักวิชาการสรรพากรชํานาญการ

รักษาการในตําแหนงนักวิชาการสรรพากรชํานาญการพิเศษ

41 นางศิริเพ็ญ เตียวตระกูล นักวิชาการสรรพากรชํานาญการ

ชื่อ - นามสกุล



รักษาการในตําแหนงนักวิชาการสรรพากรชํานาญการพิเศษ

42 นางศลิษา บุตรศรีภูมิ นักตรวจสอบภาษีชํานาญการ

รักษาการในตําแหนงนักวิชาการสรรพากรชํานาญการพิเศษ

43 นางมาเรียม มูฮามัดอารี นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ

44 นางสาววิภาวรรณ พันธธุม นักวิชากาคอมพิวเตอรชํานาญการ

45 นางสาวชลาลัย ตันหยง นิติกรชํานาญการ

46 นางสาวรดา เลิศลอย นิติกรชํานาญการ

47 นายธนาคาร วรรณอุบล นิติกรชํานาญการ

48 นายนิธิกร ธรรมประเสริฐ นักวิชาการสรรพากรชํานาญการ
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ลําดับที่ ตําแหนง

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

49 นายมยูร บุญยะรัตน เศรษฐกรชํานาญการ

50 นายสรณัฐ ลือโสภณ เศรษฐกรชํานาญการ

ชื่อ - นามสกุล



ลําดับที่ ตําแหนง

1 นายชาตรี ดนตรี นายชางเครื่องอาวุโส

สํานักกษาปณ

2 นางจริญญา บุญอมรวิทย ภัณฑารักษชํานาญการ

สํานักทรัพยสินมีคาของแผนดิน

3 นายกฤตภัค โนมะยา นักประเมินราคาทรัพยสินชํานาญการ

สํานักงานธนารักษพื้นที่มุกดาหาร

4 นายณัฏฐวัฒน ภัทรวิรากานต เจาหนาที่จัดผลประโยชนชํานาญการ

สํานักบริหารจัดการฐานขอมูลที่ราชพัสดุ

5 นายเพชรภูธร ภูกิจ เจาหนาที่จัดผลประโยชนชํานาญการ

สํานักงานธนารักษพื้นที่หนองบัวลําภู

6 นางสาวสุรัญญา บุตราศรี เจาหนาที่จัดผลประโยชนชํานาญการ

สํานักงานธนารักษพื้นที่มุกดาหาร

รายชื่อผูเขารับการฝกอบรม/สัมมนา

หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" (นักการคลัง) รุนที่ 2/2555

ระหวางวันที่ 21 พฤษภาคม - 20 มิถุนายน 2555

จัดโดยสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

กรมธนารักษ

ชื่อ - นามสกุล



ลําดับที่ ตําแหนง

1 นางสาวสุวรรณา กุลสุขทวีเลิศ นักบัญชีชํานาญการ

สํานักกํากับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ

2 นางสาวสุวิสา สิมะเสถียร นักวิชาการคลังชํานาญการ

สํานักการเงินการคลัง

3 นางนันทนา อุษาจารุวิจิตร นักวิชาการคลังชํานาญการ

สํานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

4 นางขวัญใจ เหลืองดอกไม นักวิชาการคลังชํานาญการ

สํานักงานคลังจังหวัดนครปฐม

5 นางสาววริศรา ศรีสวัสดิ์ นักวิชาการคลังขํานาญการ

สํานักงานคลังจังหวัดรอยเอ็ด

6 นายจเรพงศ ทองชุม นักวิชาการคลังชํานาญการ

สํานักงานคลังจังหวัดนราธิวาส

7 นางสาวจิระพรรณ นิรันตราภรณ นักวิชาการคลังชํานาญการ

สํานักงานคลังจังหวัดนนทบุรี

8 นางสาวจิราพร จิตสุทธนาผล นักวิชาการคลังชํานาญการ

สํานักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี

9 นางพูนทรัพย บวรนีรนาถ นักวิชาการคลังชํานาญการ

สํานักมาตรฐานคาตอบแทนและสวัสดิการ

ชื่อ - นามสกุล

รายชื่อผูเขารับการฝกอบรม/สัมมนา

หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" (นักการคลัง) รุนที่ 2/2555

ระหวางวันที่ 21 พฤษภาคม - 20 มิถุนายน 2555

จัดโดยสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

กรมบัญชีกลาง



ลําดับที่ ตําแหนง

1 นางสาวสุดาภรณ ตั้งกิจวนิชกุล นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ

สํานักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร

2 นางไพเราะ เครือษา นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ

สํานักสิทธิประโยชนทางภาษีอากร

3 นางสาวสมศรี ธีระมั่นคง นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ

สํานักงานศุลกากรตรวจสินคาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

4 นายผิน ฉัตรชัยเจริญสุข นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ

สํานักงานศุลกากรภาคที่ 3

5 นางสาวทิพวรรณ ชัยธนะผล นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ

สํานักงานศุลกากรทาเรือกรุงเทพ

6 นายวิชัย ตันตินิกุลชัย นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ

สํานักงานศุลกากรกรุงเทพ

7 นายทรงพล สะมะแอ นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ

สํานักงานศุลกากรภาคที่ 4

8 นายปจจัย สุจริยา นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ

สํานักงานศุลกากรตรวจสินคาลาดกระบัง

9 นางสนั่น ชวยประสิทธิ์ นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ

สํานักงานศุลกากรตรวจของผูโดยสารทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

10 นายประชิด แกวประเสริฐศรี นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ

สํานักตรวจสอบอากร

11 นายสายัณห ทรัพยชิต นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ

สํานักงานศุลกากรภาค 1

ระหวางวันที่ 21 พฤษภาคม - 20 มิถุนายน 2555

จัดโดยสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

กรมศุลกากร

ชื่อ - นามสกุล

รายชื่อผูเขารับการฝกอบรม/สัมมนา

หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" (นักการคลัง) รุนที่ 2/2555



ลําดับที่ ตําแหนง

1 นายรุง พระวงษ นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ

สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลําภู

2 นายโรจน เกตุนาคมณี นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ

สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก

3 นายสถิตย อินทรจํานง นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ

สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา  

4 นายสุเวช พงษาพันธ วิศวกรโยธาชํานาญการ

กลุมพัฒนาและตรวสอบทางเทคนิค

5 นายเครื่องคูณ มวงสนิท นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ

สํานักงานสรรพสามิตอุดรธานี

6 นายประจวบ หลักคํา นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ

สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่รอยเอ็ด

7 นายสันติ โพธิ์คํา นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ

สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย

8 นายนิคม ไชยสวัสดิ์ นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ

สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา

9 นายอรรถกร บุรังกูร นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ

สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

รายชื่อผูเขารับการฝกอบรม/สัมมนา

หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" (นักการคลัง) รุนที่ 2/2555

ระหวางวันที่ 21 พฤษภาคม - 20 มิถุนายน 2555

จัดโดยสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

กรมสรรพสามิต

ชื่อ - นามสกุล



ลําดับที่ ตําแหนง

1 นางจันทรเพ็ญ คํามุก นักตรวจสอบภาษีชํานาญการ

รักษาการในตําแหนงนักตรวจสอบภาษีชํานาญการพิเศษ

2 นางรัตนา ลิ่มกุลพงษ นักวิชาการสรรพากรชํานาญการ

รักษาการในตําแหนงนักวิชาการสรรพากรชํานาญการพิเศษ

3 นางศิริเพ็ญ เตียวตระกูล นักวิชาการสรรพากรชํานาญการ

รักษาการในตําแหนงนักวิชาการสรรพากรชํานาญการพิเศษ

4 นางศลิษา บุตรศรีภูมิ นักตรวจสอบภาษีชํานาญการ

รักษาการในตําแหนงนักวิชาการสรรพากรชํานาญการพิเศษ

5 นางมาเรียม มูฮามัดอารี นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ

6 นางสาววิภาวรรณ พันธธุม นักวิชากาคอมพิวเตอรชํานาญการ

7 นางสาวชลาลัย ตันหยง นิติกรชํานาญการ

8 นางสาวรดา เลิศลอย นิติกรชํานาญการ

9 นายธนาคาร วรรณอุบล นิติกรชํานาญการ

10 นายนิธิกร ธรรมประเสริฐ นักวิชาการสรรพากรชํานาญการ

ระหวางวันที่ 21 พฤษภาคม - 20 มิถุนายน 2555

จัดโดยสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

กรมสรรพากร

ชื่อ - นามสกุล

หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" (นักการคลัง) รุนที่ 2/2555

รายชื่อผูเขารับการฝกอบรม/สัมมนา



ลําดับที่ ตําแหนง

1 นายมยูร บุญยะรัตน เศรษฐกรชํานาญการ

2 นายสรณัฐ ลือโสภณ เศรษฐกรชํานาญการ

จัดโดยสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

ชื่อ - นามสกุล

รายชื่อผูเขารับการฝกอบรม/สัมมนา

หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" (นักการคลัง) รุนที่ 2/2555

ระหวางวันที่ 21 พฤษภาคม - 20 มิถุนายน 2555


	รวม
	แยกกรม

