ขอมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี หนา 1

บัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ลําดับ
ที่
1

ชื่อ-สกุล
นางวรรณา ชมเชย

2

นางเฉลิมขวัญ

3

นางนงเยาว%

4

นางประนอม วงศ%ศรี

5

นายสุมิตร ชัยเขตร%

6

น.ส.ศกุนตลา จินดา

ตําแหนงและ
ระดับตําแหนง
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการพิเศษ

นักวิชาการเงินและบัญชี
พันธะกิจ ชํานาญการพิเศษ

นักวิชาการเงินและบัญชี
สารเถื่อนแกว ชํานาญการพิเศษ

นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการพิเศษ

นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการพิเศษ

ผลงานเชิงวิชาการทีเ่ คยทํา

คุณวุฒิ

ความเชีย่ วชาญ

สังกัด

สถานภาพ

สถานที่และเบอร-ติดตอ

1. คูมือปฏิบัติงานของงานรับเงิน
งานจายเงิน และงานบริหารและ
จัดการการเงิน กลุมงานการเงิน กอง
คลังและพัสดุ สถาบันบัณฑิตพัฒนบ
ริหารศาสตร%
2. งานวิจัย เรื่อง ทัศนคติของผูใช
ระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
ดานการเงิน การคลังและพัสดุ
-

บริหารธุรกิจบัณฑิต
(การบัญชี)
การจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน
มหาบัณฑิต

สพบ.

ขาราชการ

กองคลังและพัสดุ
โทร. 02-727-3424

บธ.ม.บริหารธุรกิจ

การคลัง

มทร.ศรีวิชัย

ขาราชการ

งานวิจัยเรื่อง "การวิเคราะห%ตนทุน
การผลิตบัณฑิต คณะ
วิศวกรรมศาสตร% มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา

ศิลปศาสตรบัณฑิต

การจัดการทั่วไป บัญชี

มทร.ลานนา นาน

-

คูมือเรื่อง "การบันทึกบัญชีในระบบ
GFMIS"
1. คูมือการปฏิบัติงานดานการเงิน
และบัญชี
2. รายงานวิจยั เรื่อง คุณภาพชีวิต
การทํางานของผูปฏิบัติงานดาน
การเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย
แมโจ
1. คูมือการปฏิบัติงาน ดานการเงิน
จาย (กรณีจายเช็ค)
2. งานวิจัย : ความคาดหวังและ

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การบัญชี

-

-

สํานักงานวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 109 หมู
ที่ 2 ตําบลถ้าํ ใหญ อําเภอ
ทุงสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช80110
โทร. 075-773131
59 หมู 13 ต.ฝายแกว
กิ่งอําเภอภูเพียง จ.นาน
55000
โทร. 05471 0259
083-7643085
-

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)

ดานการเงินและบัญชี

ม.แมโจ

-

งานคลังและพัสดุ
สํานักงานเลขานุการ
คณะบริหารธุรกิจ
โทร. 0-5387-3550-3

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)

ดานการเงินและบัญชี

ม.แมโจ

-

งานงบประมาณและ
การเงิน กองคลัง
สํานักงานอธิการบดี

รวบรวมโดยกลุมงานสงเสริมและพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร% (หากมีขอมูลใดไมถูกตอง หรือตองการเพิ่มเติมขอมูล กรุณาแจงโทร. 0 2727 3027)

ขอมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี หนา 2
ลําดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ตําแหนงและ
ระดับตําแหนง

7

น.ส.พรรณราย

นักวิชาการเงินและบัญชี
ขันคําหมุด ชํานาญการพิเศษ

8

นางอัมพิกา กันชะนะ

9

นางธัณฐภรณ%

10

นายอุนเรือน ขยัน

นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการพิเศษ

11

นางสุนิษา สุขศาลา

นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการพิเศษ

นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการพิเศษ

นักวิชาการเงินและบัญชี
เมธีวริศวงศ% ชํานาญการพิเศษ

ผลงานเชิงวิชาการทีเ่ คยทํา
ความพึงพอใจของผูรับบริการจาย
เช็ค งานงบประมาณ กองคลัง
มหาวิทยาลัยแมโจ
3. การประเมินผลการใชงานระบบ
งบประมาณพัสดุ การเงินและบัญชี โดย
ใชเกณฑ%พึงรับ-พึงจาย ลักษณะ 3 มิติ
คูมือปฏิบัติงานคลัง การรับและนําสง
เงิน การถอนคืนรายรับ เงิน
งบประมาณแผนดิน
1. การเบิกเงินงบประมาณดวยระบบ
สารสนเทศ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใน
ระบบ
2. การเบิกงบประมาณดวยโปรแกรม
ACT GFMIS
-

คุณวุฒิ

ความเชีย่ วชาญ

สังกัด

สถานภาพ

สถานที่และเบอร-ติดตอ
โทร. 0-5387-3173

บช.ม.(การบัญชี)

ดานการเงินและบัญชี

ม.แมโจ

-

ศศ.บ.(การจัดการ
ทั่วไป)

ดานการเงินและบัญชี

ม.แมโจ

-

รป.ม.

1. การเงินและบัญชี
2. การบริหารงานคลังและ
พัสดุ
ดานการเงินและบัญชี

ม.แมโจ

-

ม.แมโจ

-

-

มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ

พนักงาน

1. คูมือการปฏิบัติงานเงินรายได
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
2. ความคาดหวังและความพึงพอใจ
ตอการรับ
บริการภายใตการปฏิบัติงานในระบบ
GFMIS ของมหาวิทยาลัยแมโจ
1. คูมือปฏิบัตงานสวัสดิการ
การศึกษาบัณฑิต
รักษาพยาบาลขาราชการ
2. คูมือปฏิบัติงานเงินยืมทดรอง
ราชการหมุนเวียน
3. บทความทางวิชาการ เรื่อง เสริม
ความรูเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงิน
4. บทความทางวิชาการ เรื่อง
แนวทางปฏิบัติในการเบิกเงิน
โครงการ จากงบประมาณเงินรายได

รวบรวมโดยกลุมงานสงเสริมและพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร% (หากมีขอมูลใดไมถูกตอง หรือตองการเพิ่มเติมขอมูล กรุณาแจงโทร. 0 2727 3027)

กองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี
โทร. 0-5387-3151
กองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี
โทร. 0-5387-3153

กองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี
โทร. 0-5387-3150
งานคลังและพัสดุ
สํานักงานเลขานุการ
สํานักวิจยั และสงเสริม
วิชาการการเกษตร
โทร. 0-5387-3401
คณะพลศึกษา
โทร. 02 6495076

ขอมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี หนา 3
ลําดับ
ที่

ตําแหนงและ
ระดับตําแหนง

ชื่อ-สกุล

12

นางสาวปณิสรา

13

นางสาววรรณี

14

นางรัตติยา ทองแท

15
16
17
18
19
20
21

นักวิชาการเงินและบัญชี
แกวมณี ชํานาญการพิเศษ

นักวิชาการเงินและบัญชี
พิมพ%ชยั กุล ชํานาญการพิเศษ

นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการพิเศษ
นางสาวจุฑามาส
นักวิชาการเงินและบัญชี
วีระศักดิ์ ชํานาญการพิเศษ
นางธัญชนก ภูเจริญ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการพิเศษ
นางสาธนี พิบูลย%
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการพิเศษ
นางจงดี มิ่งเมือง
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการพิเศษ
นางพิมพ%พรรณ
นักวิชาการเงินและบัญชี
สุวรรณกําเนิด ชํานาญการพิเศษ
นายปราถนา
นักวิชาการเงินและบัญชี
แดนพิชิตโชค ชํานาญการพิเศษ
นางเมตตา ศรีบุษย%
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผลงานเชิงวิชาการทีเ่ คยทํา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5. บทความทางวิชาการ เรื่อง คา
รักษาพยาบาล ในระบบโครงการ
เบิกจายตรง MEDICAL EXPENSE
PROCEDURES OF DIRECT
PAYMENT SYSTEM
1. คูมือปฏิบัตงาน เรื่อง การเบิกเงิน
ทดรองราชการ สํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง โครงการ
บริการวิชาการ สํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. บทความทางวิชาการ เรื่อง สบาย
ใจยามป\วยไขเบิกจายตรง
1. คูมือการปฏิบัติงานการเบิกจาย
2. คูมือการปฏิบัติงานโครงการจัด
กิจกรรมบริการวิชาการ
-

คุณวุฒิ

ความเชีย่ วชาญ

สังกัด

สถานภาพ

สถานที่และเบอร-ติดตอ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

-

มศว.

พนักงาน

สํานักหอสมุด
โทร. 02 285 4112-3
ตอ 139

การศึกษาบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต

-

มศว.

พนักงาน

บธ.บ.

-

มอ.

-

บธ.บ.

-

มอ.

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
ขาราชการ

-

บธ.บ.

-

มอ.

-

บช.บ.

-

มอ.

-

บธ.บ.

-

มอ.

-

บธ.บ.

-

มอ.

-

B.B.A.

-

มอ.

-

บธ.บ.

-

มอ.

กองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี
โทร. 02 649 5737
กองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร%
สํานักงานเลขานุการ
คณะวิทยาศาสตร%
สํานักงานเลขานุการ
คณะแพทยศาสตร%
สํานักงานเลขานุการ
คณะแพทยศาสตร%
โรงพยาบาลสงขลานครินทร%
คณะเภสัชศาสตร%
สํานักงานเลขานุการ
คณะแพทยศาสตร%
สํานักงานเลขานุการ
คณะเภสัชศาสตร%

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน

รวบรวมโดยกลุมงานสงเสริมและพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร% (หากมีขอมูลใดไมถูกตอง หรือตองการเพิ่มเติมขอมูล กรุณาแจงโทร. 0 2727 3027)

ขอมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี หนา 4
ลําดับ
ที่

ตําแหนงและ
ระดับตําแหนง
ชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการพิเศษ

ชื่อ-สกุล

ผลงานเชิงวิชาการทีเ่ คยทํา

คุณวุฒิ

ความเชีย่ วชาญ

สังกัด

สถานภาพ

-

ศษ.ม.

-

มอ.

มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย

นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการพิเศษ

-

บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต

ม.อุบลราชธานี

ขาราชการ

นางอรุณศรี โพธิโกฏิ

นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการพิเศษ

-

บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต

ม.อุบลราชธานี

ขาราชการ

25

นางพูนสุข คํากอน

นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการพิเศษ

-

บัญชีบัณฑิต

การตรวจสอบเอกสาร
เบิกจายงบประมาณเงิน
รายได
การตรวจสอบเอกสาร
เบิกจายงบประมาณเงิน
รายได
วิเคราะห%ระบบเบิกจาย

ม.อุบลราชธานี

ขาราชการ

26

นางพยอม บุญมั่น

นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการพิเศษ

-

ศิลปศาสตรบัณฑิต

การวิเคราะห%งบประมาณ
และการเบิกจาย

ม.อุบลราชธานี

ขาราชการ

27

นางแสงรัชนีย%
นักวิชาการเงินและบัญชี
อเนกคุณวุฒิ ชํานาญการพิเศษ

-

บัญชีบัณฑิต

บัญชี

ม.อุบลราชธานี

ขาราชการ

28

นางจุรีวรรณ

-

บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต

ม.อุบลราชธานี

ขาราชการ

29

นางสาวชัญญานุช

นักวิชาการเงินและบัญชี
ชวงชิง ชํานาญการพิเศษ

-

บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต

ม.อุบลราชธานี

ขาราชการ

30

นางสาวศิรดาภักคิ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
พิทักษา ชํานาญการพิเศษ

-

บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต

การตรวจสอบเอกสารเบิก
จายเงินงบประมาณเงิน
รายได
การตรวจสอบเอกสาร
เบิกจายงบประมาณเงิน
รายได
การเงินและบัญชี

ม.อุบลราชธานี

ขาราชการ

31

นางขวัญศุลี เชยชิด

1. คูมือปฏิบัติงาน เรื่อง ดานรับ
ชําระเงิน กองคลังและพัสดุ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร%

ศิลปศาสตร%บัณฑิต
(การจัดการทั่วไป)
บริหารธุรกิจ

-

สพบ.

ขาราชการ

22

นางกัลยา แซลิ่ม

23

นางลัพธวรรณ วงศ%บุญ

24

นักวิชาการเงินและบัญชี
สายสมาน ชํานาญการพิเศษ

นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ

รวบรวมโดยกลุมงานสงเสริมและพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร% (หากมีขอมูลใดไมถูกตอง หรือตองการเพิ่มเติมขอมูล กรุณาแจงโทร. 0 2727 3027)

สถานที่และเบอร-ติดตอ
สํานักงานเลขานุการ
คณะมนุษยศาสตร%และ
สังคมศาสตร% สํานักงาน
เลขานุการ
คณะวิศวกรรมศาสตร%
สํานักงานเลขานุการ
โทร. 045-353303
สํานักงานอธิการบดี
กองคลัง
โทร. 045-353103
สํานักงานอธิการบดี
กองคลัง
โทร. 045-288400-3
ตอ 1306
สํานักงานอธิการบดี
กองคลัง
โทร. 045-353518
สํานักงานอธิการบดี
กองคลัง
โทร. 045-353027
สํานักวิทยบริการ
สํานักงานเลขานุการ
โทร. 045-353144
คณะเภสัชศาสตร%
สํานักงานเลขานุการ
โทร. 045-353608
คณะวิทยาศาสตร%
สํานักงานเลขานุการ
โทร. 045-354410
กองคลังและพัสดุ
โทร. 02-727-3426

ขอมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี หนา 5
ลําดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ตําแหนงและ
ระดับตําแหนง

ผลงานเชิงวิชาการทีเ่ คยทํา

คุณวุฒิ

32

นางศุภวรรณ
นักวิชาการเงินและบัญชี
อภิวันทนากร ชํานาญการ

2. งานวิจัย เรื่อง คุณภาพการ
มหาบัณฑิต
ใหบริการและการสรางความพึงใจแก (การจัดการทั่วไป)
ผูใชบริการดานรับเงินกองคลังและ
พัสดุ กรณีศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร%
ศศ.บ. การจัดการ
ทั่วไป (การบัญชี)

33

นางประทีป โชติการ

-

34

นางรุงนภา หีมอะดัม

-

35

นางสุรีย% ไพโรจน%

นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ

36

นางนุจรี โปฎกรัตน%

37

นางสุภาพร ซื่อสกุล

38

นางภัทราวดี

ความเชีย่ วชาญ

สังกัด

สถานภาพ

-

ม.ทักษิณ

ขาราชการ

บธ.บ.การบัญชี

-

ม.ทักษิณ

ขาราชการ

-

ม.ทักษิณ

ขาราชการ

-

ศศ.บ.การจัดการ
ทั่วไป
บธ.บ.การบัญชี

การเงินและบัญชี

มทร.ศรีวิชัย

ขาราชการ

นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ

-

บธ.บ.การบัญชี

การตรวจสอบภายใน
การเงินและบัญชี

มทร.ศรีวิชัย

ขาราชการ

นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ

-

ศศ.ม.การจัดการทั่วไป การคลัง
(บัญชี)

มทร.ศรีวิชัย

ขาราชการ

นักวิชาการเงินและบัญชี
ทองมาลา ชํานาญการ

-

บธ.บ.การบัญชี

มทร.ศรีวิชัย

ขาราชการ

การคลัง

รวบรวมโดยกลุมงานสงเสริมและพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร% (หากมีขอมูลใดไมถูกตอง หรือตองการเพิ่มเติมขอมูล กรุณาแจงโทร. 0 2727 3027)

สถานที่และเบอร-ติดตอ

ฝ\ายการคลังและทรัพย%สิน
โทร. 074-317600
ตอ 7918
ฝ\ายบริหารวิทยาเขตสงขลา
โทร. 074-443904
ฝ\ายบริหารวิทยาเขตสงขลา
โทร. 074-443904
กองคลัง 1 ถนนราช
ดําเนินนอก ตําบลบอยาง
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา
90000
โทร. 074-317154
หนวยตรวจสอบภายใน 1
ถนนราชดําเนินนอก
ตําบลบอยาง อําเภอเมือง
จังหวัดสงขลา 90000
โทร. 074-317121
สํานักงานวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 133 หมู
ที่ 5 ถนนเอเชีย หมายเลข
41 ตําบลทุงใหญ อําเภอ
ทุงใหญ จังหวัด
นครศรีธรรมราช802400
โทร. 075-479496
สํานักงานวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 109 หมู
ที่ 2 ตําบลถ้าํ ใหญ อําเภอ

ขอมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี หนา 6
ลําดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ตําแหนงและ
ระดับตําแหนง

ผลงานเชิงวิชาการทีเ่ คยทํา

คุณวุฒิ

ความเชีย่ วชาญ

สังกัด

สถานภาพ

39

นางสายทอง
นักวิชาการเงินและบัญชี
จันทร%เต็มดวง ชํานาญการ

-

ศศ.บ. การจัดการ
ทั่วไป

-

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนีนครพนม

ขาราชการ

40

นายประเสริฐ บุญรักษ%

นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ

-

บธ.บ. (การ
บริหารธุรกิจ)

-

มหาวิทยาลัยนครพนม

ขาราชการ

41

นางวาสนา จักรศรี

นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ

-

- บัญชีบัณฑิต (บัญชี)
- บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต (การ
จัดการ)

งานพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร

ขาราชการ

42

นางปฏิมา บุษราคัม

นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ

- บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) ดานการเงินและบัญชี

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ%

-

43

นางสาวจิราพร

นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ

คูมือปฏิบัติงาน เรื่องการเบิก
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ภายในประเทศ
งานวิจัย
1. เรื่อง ปcจจัยสภาพแวดลอมที่มี
อิทธิพลตอการเขามาลงทุนโดยตรง
ของบริษัทญี่ปุ\นในประเทศไทย
Environmental factors affecting
The Japanese FDI to Thailand

บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต (ธุรกิจ
ระหวางประเทศ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร% ชวย
ราชการสํานักตรวจ
แบะประเมินผล
กระทรวงสาธารณสุข
(สํานักงานเขตสุขภาพ

-

บริหารการเงินการคลัง

รวบรวมโดยกลุมงานสงเสริมและพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร% (หากมีขอมูลใดไมถูกตอง หรือตองการเพิ่มเติมขอมูล กรุณาแจงโทร. 0 2727 3027)

สถานที่และเบอร-ติดตอ
ทุงสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช80110
โทร. 075-773131
92 ซ.ประชาสุขสันต%
ต.หนองแสง อ.เมือง
จ.นครพนม 48000
โทร 042-512196,
042-514471
อาคารสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร สํานักงาน
อธิการบดี กองนโยบาย
และแผนงาน103 หมูที่ 3
ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒา
อ.เมือง จ.นครพนม
48000
โทร 042-532477-8
หนวยตรวจสอบภายใน
กองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี 680 ถนนนิต
โย ตําบลธาตุเชิงชุม
อําเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร 47000
โทร. 042-2743854
โทร. 088-5641734
422 ถ.มรุพงษ% ต.หนา
เมือง อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 038-500000
สํานักตรวจและ
ประเมินผล กสธ.

ขอมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี หนา 7
ลําดับ
ที่

44
45

46

ตําแหนงและ
ระดับตําแหนง

ชื่อ-สกุล

นางรุงนภา จันทร%ปุ\ม

นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ
นางสาวรัชฎา
นักวิชาการเงินและบัญชี
ประเสริฐกุล ชํานาญการ

ผลงานเชิงวิชาการทีเ่ คยทํา
2. คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
ภาคีเครือขายหนวยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
3. คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
ระดับเขตสุขภาพที่ 4 (8 จังหวัด)
4. คณะกรรมการบริหารการเงินการ
คลังระดับเขต
-

นางศุภัคษา
นักวิชาการเงินและบัญชี
ศรีวิชัยลําพรรณ% ชํานาญการ

-

47

นางเสาวณีย% ภูทอง

-

48

นางขวัญเรือน

49

นางนงค%เยาว% บัวทอง

50
51

นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
มีมานัส ชํานาญการ

นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ
นางเกษฉัตร นวลดี
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ
นางสาวฉันทาพัฒน%
นักวิชาการเงินและบัญชี
สมปาน ชํานาญการ

52

นางอัมพร ไชยศร

53

นางสายทอง

นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี

คุณวุฒิ

ความเชีย่ วชาญ

สังกัด

สถานภาพ

ที่ 4)

รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต
บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต

บริหารรัฐกิจ

มทร.ลานนา ตาก

สถานที่และเบอร-ติดตอ
โทร. 02 5901952

-

มทร.ลานนา พิษณุโลก -

41/5 ม.7 ต.ไมงาม
อ.เมืองตาก จ.ตาก
112/2 ม.9 ซ.รวมมิตร
ถ.พิษณุโลก-บึงพระ
ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก
จ.พิษณุโลก
โทร. 05429 8440
132/31 ม.3 ต.หัวรอ
อ.เมืองพิษณุโลก
จ.พิษณุโลก
-

การบัญชี

มทร.ลานนา พิษณุโลก -

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการทั่วไป

มทร.ลานนา ลําปาง

-

-

บัญชีมหาบัณฑิต

การบัญชี

สํานักงานอธิการบดี
มทร.ลานนา

-

-

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการทั่วไป

-

-

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การบัญชี

-

-

-

ศศ.บ.การจัดการ
ทั่วไป(การบัญชี)

การเงินและบัญชี

สํานักงานอธิการบดี
มทร.ลานนา
สํานักงานอธิการบดี
มทร.ลานนา
ม.ราชภัฏลําปาง

128 ถนนหวยแกว
ต.ชางเผือก อ.เมือง
จ.เชียงใหม 50300
โทร. 0 5392 1444

-

สถาบันวิจยั และพัฒนา
โทร. 054-237399
ตอ 3832
โทร. 086-1677102

ขาราชการ

92 ซ.ประชาสุขสันต%

ศิลปศาสตรบัณฑิต

-

ศิลปศาสตรบัณฑิต

-

กองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี
วิทยาลัยพยาบาลบรม

รวบรวมโดยกลุมงานสงเสริมและพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร% (หากมีขอมูลใดไมถูกตอง หรือตองการเพิ่มเติมขอมูล กรุณาแจงโทร. 0 2727 3027)

ขอมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี หนา 8
ลําดับ
ที่

ตําแหนงและ
ระดับตําแหนง
จันทร%เต็มดวง ชํานาญการ

ชื่อ-สกุล

ผลงานเชิงวิชาการทีเ่ คยทํา

คุณวุฒิ

ความเชีย่ วชาญ

สังกัด

สถานภาพ

ราชชนนีนครพนม

54

นายประเสริฐ
บุญรักษ%

นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ

-

บริหารธุรกิจบัณฑิต

-

ม.นครพนม

ขาราชการ

55

นางสาวถนิม สกุลมา

นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ

บริหารธุรกิจบัณฑิต
(การบัญชี)
บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต
(การบัญชี)

จัดทําบัญชี, ตรวจสอบ
รายงานการเงินตางๆ,
วิเคราะห% และเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับระเบียบ
ปฏิบัติดานการเงิน

ม.ราชภัฏเพชรบูรณ%

รับขาราชการ

56

นางเอ็นดู พิมพ%กิ

นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ

ปรับระดับตําแหนงตาม หนังสือ
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา หนังสือดวนที่สุด ที่ ศธ
0509.4/ว4 ลงวันที่ 9 ก.พ. 2550
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการ
กําหนดตําแหนงและแตงตั้ง
ขาราชการพลเรือนสามัญใน
สถาบันอุดมศึกษา ฯลฯ
-

บริหารธุรกิจบัณฑิต
(การจัดการ)

-

มทร.ตะวันออก

-

57

นางสมใจ ศักดาเดช

นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ

-

ศิลปศาสตรบัณฑิต
(การจัดการทั่วไป)

-

มทร.ตะวันออก

-

58

นางสาวประภาพรรณ
นักวิชาการเงินและบัญชี
โชติสูงเนิน ชํานาญการ

-

บริหารธุรกิจบัณฑิต
(การบัญชี)

การเงินและการบัญชี

ม.ราชภัฏยะลา

ขาราชการ

รวบรวมโดยกลุมงานสงเสริมและพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร% (หากมีขอมูลใดไมถูกตอง หรือตองการเพิ่มเติมขอมูล กรุณาแจงโทร. 0 2727 3027)

สถานที่และเบอร-ติดตอ
ต.หนองแสง อ.เมือง
จ.นครพนม 48000
โทร. วพบ.นครพนม
0 42-512196 , 042514471
อาคารสานสนเทศเพื่อการ
บริหาร สํานักงาน
อธิการบดี 103 หมู 3
ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒา
อ.เมือง จ.นครพนม
48000
โทร. 042-532477-8
ถนนสระบุรี-หลมสัก
ตําบลสะเดียง อําเภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ% 67000
โทร. 056-717-133

วิทยาเขตจันทบุรี 131 ม.5
ต.พลวง กิ่งอําเภอเขิชฌ
กูฎ จ.จันทบุรี 22210
โทร. 039 307268
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
122/41 ถ.วิภาวดีรังสิต
แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 026922360-4
133 ถ.เทศบาล 3
ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา
95000

ขอมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี หนา 9
ลําดับ
ที่
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

ชื่อ-สกุล
นางสาวอรุณพร

ตําแหนงและ
ระดับตําแหนง

นักวิชาการเงินและบัญชี
สุดาวีระ ชํานาญการ
นางจิราพร คํามณี
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ
นางอังคณา จินเดหวา
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ
นางอัญชิษฐา บัวคีรี
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ
นางสาวธนวรรณ
นักวิชาการเงินและบัญชี
โชติวัฒนา ชํานาญการ
นางสาววนิดา
นักวิชาการเงินและบัญชี
ฟุ{งเกียรติไพบูลย% ชํานาญการ
นางสาวเบญจวรรณ
นักวิชาการเงินและบัญชี
คงคาลัย ชํานาญการ
นางสาวสุจิวรรณ
นักวิชาการเงินและบัญชี
มานะ ชํานาญการ
นางมะลิวัลย% ปcนเจริญ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ
นางณัฐกมล แสงแกว
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ
นางสาวพรอําไพ
นักวิชาการเงินและบัญชี
โอชาพันธุ% ชํานาญการ
นางสาวบุณพจน%
นักวิชาการเงินและบัญชี
ตันสกุล ชํานาญการ
นางสาวเพ็ญจันทร%
นักวิชาการเงินและบัญชี
พันธุ%ศรี ชํานาญการ
นางนภาพร แซหลี
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ
นางสุวภัทร
นักวิชาการเงินและบัญชี
วชิรอนันต% ชํานาญการ

ผลงานเชิงวิชาการทีเ่ คยทํา

คุณวุฒิ

ความเชีย่ วชาญ

สังกัด

-

บธ.ม.

-

มอ.

-

บธ.บ.

-

มอ.

-

บธ.บ.

-

มอ.

-

บธ.บ.

-

มอ.

-

บธ.บ.

-

มอ.

-

รป.ม.

-

มอ.

-

บช.บ.

-

มอ.

-

บธ.บ.

-

มอ.

-

บธ.บ.

-

มอ.

-

บธ.บ.

-

มอ.

-

รป.ม.

-

มอ.

-

บธ.บ.

-

มอ.

-

บธ.บ.

-

มอ.

-

บธ.บ.

-

มอ.

-

บธ.บ.

-

มอ.

สถานภาพ

สถานที่และเบอร-ติดตอ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย

โทร. 086 9564444
กองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี
สํานักงานอธิการบดี
กองคลัง
สํานักงานอธิการบดี
กองคลัง
สํานักงานอธิการบดี
กองคลัง
สํานักงานอธิการบดี
กองคลัง
สํานักงานอธิการบดี
กองคลัง
สํานักงานอธิการบดี
กองคลัง
สํานักงานอธิการบดี
กองคลัง
สํานักงานอธิการบดี
กองคลัง
สํานักงานอธิการบดี
กองคลัง
คณะวิศวกรรมศาสตร%
สํานักงานเลขานุการ
คณะแพทยศาสตร%
โรงพยาบาลสงขลานครินทร%
คณะแพทยศาสตร%
โรงพยาบาลสงขลานครินทร%
คณะแพทยศาสตร%
สํานักงานเลขานุการ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
สํานักงานเลขานุการ

รวบรวมโดยกลุมงานสงเสริมและพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร% (หากมีขอมูลใดไมถูกตอง หรือตองการเพิ่มเติมขอมูล กรุณาแจงโทร. 0 2727 3027)

ขอมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี หนา 10
ลําดับ
ที่
74

ชื่อ-สกุล

76

นางสาวพรพรรณ
วงศ%แหลมสิงห%
นางสาวเปรมยุดา
สุขวัฒโน
นายสุธรรม อําพะมะ

77

นางอินทิรา หิรัณยธร

78

นางปฐมพร

79

นิพัทธสัจก%
นางรุงนภา อัครบวร

80

นางปรีดา

75

นาคสวาสดิ์
81

นายสุพจน%
ตรีรัญเพ็ชร

82

นางบุญรัตน%

83

วงศ%สัมพันธ%
นางนงนุช อุตรภิชาติ

84

86

นางสาวดรรชนี
สองประสม
นางบริมาส
ศักดิ์จิรพาพงษ%
นางณฐมน สายธนู

87

นางวีณา ฤทธิ์รักษา

85

ตําแหนงและ
ระดับตําแหนง
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ

ผลงานเชิงวิชาการทีเ่ คยทํา

คุณวุฒิ

ความเชีย่ วชาญ

สังกัด

-

M.P.A.

-

มอ.

-

รป.ม.

-

มอ.

-

บธ.บ.

-

มอ.

-

บธ.บ.

-

มอ.

-

บธ.บ.

-

มอ.

-

บธ.ม.

-

มอ.

-

บธ.บ.

-

มอ.

-

บธ.บ.

-

มอ.

-

บธ.บ.

-

มอ.

-

บธ.บ.

-

มอ.

-

บธ.บ.

-

มอ.

-

บธ.บ.

-

มอ.

-

บธ.บ.

-

มอ.

-

บธ.บ.

-

มอ.

สถานภาพ

สถานที่และเบอร-ติดตอ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย

คณะทรัพยากรธรรมชาติ
สํานักงานเลขานุการ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
สํานักงานเลขานุการ
คณะพยาบาลศาสตร%
สํานักงานเลขานุการ
คณะพยาบาลศาสตร%
สํานักงานเลขานุการ
บัณฑิตวิทยาลัย สํานักงาน
เลขานุการ
สถาบันสันติศึกษา

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย

รวบรวมโดยกลุมงานสงเสริมและพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร% (หากมีขอมูลใดไมถูกตอง หรือตองการเพิ่มเติมขอมูล กรุณาแจงโทร. 0 2727 3027)

ศูนย%คอมพิวเตอร%
สํานักงานเลขานุการ
คณะทันตแพทยศาสตร%
สํานักงานเลขานุการ
คณะทันตแพทยศาสตร%
สํานักงานเลขานุการ
คณะการจัดการ
สิ่งแวดลอม คณะการ
จัดการสิ่งแวดลอม
ศูนย%เครื่องมือวิทยาศาสตร%
สํานักงานเลขานุการ
คณะแพทยศาสตร%
สํานักงานเลขานุการ
คณะวิทยาการจัดการ
สํานักงานเลขานุการ
สํานักทรัพยากรการเรียนรู
คุณหญิงหลง อรรถกระวี
สุนทร* ฝ\ายสนับสนุนงาน
บริหาร*

ขอมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี หนา 11
ลําดับ
ที่
88

นางประศัย คงทอง

89

นางธนภรณ% ปานเดย%

90

นางเจ~ะรูฮานา บากา

ชื่อ-สกุล

ตําแหนงและ
ระดับตําแหนง
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ

ผลงานเชิงวิชาการทีเ่ คยทํา

คุณวุฒิ

ความเชีย่ วชาญ

สังกัด

สถานภาพ

สถานที่และเบอร-ติดตอ
สํานักงานอธิการบดี
วิทยาเขตปcตตานี กอง
ธุรการ วิทยาเขตปcตตานี
สํานักงานอธิการบดี
วิทยาเขตปcตตานี
กองธุรการ วิทยาเขต
ปcตตานี
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
สํานักงานเลขานุการ
คณะศึกษาศาสตร% โรงเรียน
สาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร%
คณะแพทยศาสตร%
สํานักงานเลขานุการ
คณะมนุษยศาสตร%และ
สังคมศาสตร% สํานักงาน
เลขานุการ
คณะวิทยาศาสตร%และ
เทคโนโลยี สํานักงาน
เลขานุการ
คณะวิทยาศาสตร%และ
เทคโนโลยี สํานักงาน
เลขานุการ
สํานักงานอธิการบดี
วิทยาเขตภูเก็ต
สํานักงานอธิการบดี
วิทยาเขตภูเก็ต
สํานักวิทยบริการ
สํานักงานเลขานุการ
คณะแพทยศาสตร%
สํานักงานเลขานุการ

-

บธ.บ.

-

มอ.

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ

-

บธ.บ.

-

มอ.

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ
นางสาวทัศนาภรณ%
นักวิชาการเงินและบัญชี
โคตัน ชํานาญการ

-

ศศ.บ.

-

มอ.

-

บธ.บ.

-

มอ.

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย

นางพรนภัสส%

นักวิชาการเงินและบัญชี
นิพัทพงษ% ชํานาญการ
นางสาวกัญฐณา
นักวิชาการเงินและบัญชี
สินธุอุทยั ชํานาญการ

-

ศศ.บ.

-

มอ.

-

บธ.บ.

-

มอ.

94

นางปารียะ

-

บธ.บ.

-

มอ.

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

95

นางสาวมารียะ~

-

ศศ.บ.

-

มอ.

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

96

นางประไพทิพย%
เพ็ชรประดับสกุล
นางสาวสุขศรี
วิเชียรบรรณ
นางวิชญาพร
เฟ€•องฟูขจร
นางจุฬาวรรณ
ศิริยอด

-

บธ.บ.

-

มอ.

-

บธ.บ.

-

มอ.

-

ศศ.บ.

-

มอ.

-

ศ.ม.

-

มอ.

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย

91
92
93

97
98
99

นักวิชาการเงินและบัญชี
หมาดหมีน ชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
บูมามะ ชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย

รวบรวมโดยกลุมงานสงเสริมและพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร% (หากมีขอมูลใดไมถูกตอง หรือตองการเพิ่มเติมขอมูล กรุณาแจงโทร. 0 2727 3027)

ขอมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี หนา 12
ลําดับ
ที่
100

กาญจนารัตน%
นางเหมวรรณ
หอมหวล
นางสาวรอสเม~าะ
มะมิง

ตําแหนงและ
ระดับตําแหนง
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ

นางสาวจูลี่

101

นางชนิตา

นางสาวอรวรรณ
เจริญวุฒิวงษา
นางนาฏยา
กัณหาเจริญพงศ%
นางสาวกัลยา
พัชบูรณ%
นางวิราพรรณ
แสงสาคร

นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ

111

นางสาวแอลนา
ธีรภัทร%ตระกูล
นางกัญญารัตน%
บุญชวย
นางสาวอําไพ
คณาวิวัฒน%ไชย
นายสุภัทร% พงศาธิรัตน%

112

นางดรุณี ปุสวิโร

นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ

ชื่อ-สกุล
ชาญสถาพร

102
103

104
105
106
107

108
109
110

ผลงานเชิงวิชาการทีเ่ คยทํา

คุณวุฒิ

ความเชีย่ วชาญ

สังกัด

-

บธ.บ.

-

มอ.

-

บธ.บ.

-

มอ.

-

บธ.บ.

-

มอ.

-

บธ.ม.

-

มอ.

-

บธ.บ.

-

มอ.

-

บธ.บ.

-

มอ.

-

บธ.บ.

-

มอ.

-

บธ.ม.

-

มอ.

บธ.บ.

มอ.

บธ.บ.

มอ.

-

บธ.บ.

-

มอ.

-

ศศ.บ.

-

มอ.

-

บธ.บ.

-

มอ.

สถานภาพ
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
ขาราชการ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย

รวบรวมโดยกลุมงานสงเสริมและพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร% (หากมีขอมูลใดไมถูกตอง หรือตองการเพิ่มเติมขอมูล กรุณาแจงโทร. 0 2727 3027)

สถานที่และเบอร-ติดตอ
คณะแพทยศาสตร%
สํานักงานเลขานุการ
คณะวิทยาการจัดการ
สํานักงานเลขานุการ
สํานักงานอธิการบดี
วิทยาเขตภูเก็ต
สํานักงานอธิการบดี
วิทยาเขตปcตตานี
กองธุรการ วิทยาเขต
ปcตตานี
คณะทันตแพทยศาสตร%
สํานักงานเลขานุการ
คณะวิทยาศาสตร%
สํานักงานเลขานุการ
คณะศิลปศาสตร%
สํานักงานอธิการบดี
วิทยาเขตสุราษฎร%ธานี
กองการบริหารและการ
พัฒนายุทธศาสตร%วิทยา
เขตสุราษฎร%ธานี
สํานักงานอธิการบดี
วิทยาเขตภูเก็ต
สํานักงานอธิการบดี
กองคลัง
คณะแพทยศาสตร%
โรงพยาบาลสงขลานครินทร%
คณะทันตแพทยศาสตร%
สํานักงานเลขานุการ
คณะวิทยาศาสตร%
สํานักงานเลขานุการ

ขอมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี หนา 13
ลําดับ
ที่
113
114

ตําแหนงและ
ระดับตําแหนง
นางสาวณิชมน
นักวิชาการเงินและบัญชี
สิริลาภยศ ชํานาญการ
นางกินรี เจริญผล
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ
ชื่อ-สกุล

ผลงานเชิงวิชาการทีเ่ คยทํา

คุณวุฒิ

ความเชีย่ วชาญ

สังกัด

สถานภาพ

-

บธ.บ.

-

มอ.

-

ศิลปศาสตรบัณฑิต

-

ม.อุบลราชธานี

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
ขาราชการ

115

นางสาวณัฐธิดา
นักวิชาการเงินและบัญชี
อินทรธิราช ชํานาญการ

-

บริหารธุรกิจบัณฑิต

-

ม.อุบลราชธานี

ขาราชการ

116

นางพิกุล ยิ่งยง

นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ

-

ครุศาสตรบัณฑิต

-

ม.อุบลราชธานี

ขาราชการ

117

นางสาวเพลินพิศ
นักวิชาการเงินและบัญชี
สกุลพงษ% ชํานาญการ

-

บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต

-

ม.อุบลราชธานี

ขาราชการ

118

นางวนิดา

-

ศิลปศาสตรบัณฑิต

-

ม.อุบลราชธานี

ขาราชการ

119

นางเพชรา ทัดเทียม

นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ

-

ศิลปศาสตรบัณฑิต

-

ม.อุบลราชธานี

ขาราชการ

120

นางสายฝน สําราญ

นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ

-

ครุศาสตรบัณฑิต

-

ม.อุบลราชธานี

ขาราชการ

121

นางสาววิชุดา

นักวิชาการเงินและบัญชี
เชาว%ศรีกุล ชํานาญการ

-

ศิลปศาสตรบัณฑิต

-

ม.อุบลราชธานี

ขาราชการ

122

นางสาวสินีนุช

นักวิชาการเงินและบัญชี
เถาถวิล ชํานาญการ

-

บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต

-

ม.อุบลราชธานี

ขาราชการ

123

นางสาววิจิตรา
นักวิชาการเงินและบัญชี
วิรุฬหวิทยา ชํานาญการ

-

บริหารธุรกิจบัณฑิต

-

ม.อุบลราชธานี

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

นักวิชาการเงินและบัญชี
บุญพราหมณ% ชํานาญการ

รวบรวมโดยกลุมงานสงเสริมและพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร% (หากมีขอมูลใดไมถูกตอง หรือตองการเพิ่มเติมขอมูล กรุณาแจงโทร. 0 2727 3027)

สถานที่และเบอร-ติดตอ
คณะทันตแพทยศาสตร%
โรงพยาบาลทันตกรรม
คณะเกษตรศาสตร%
สํานักงานเลขานุการ
โทร. 045-353518
สํานักงานอธิการบดี
กองคลัง
โทร. 045-353027
คณะวิทยาศาสตร%
สํานักงานเลขานุการ
โทร. 045-354411
คณะวิศวกรรมศาสตร%
สํานักงานเลขานุการ
โทร. 045-353305
สํานักงานอธิการบดี
กองคลัง
โทร. 045-353227
สํานักงานอธิการบดี
กองคลัง
โทร. 045-353027
สํานักงานอธิการบดี
กองคลัง
โทร. 045-353930
สํานักงานอธิการบดี
กองคลัง
โทร. 045-353014
สํานักงานอธิการบดี
กองคลัง
โทร. 045-353014
สํานักงานอธิการบดี
กองคลัง
โทร. 045-353019

ขอมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี หนา 14
ลําดับ
ที่
124

นายประกิจ เชื้อนิล

125

นางสาวรําไพ วารีธรรม

126

ชื่อ-สกุล

ตําแหนงและ
ระดับตําแหนง
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ

ผลงานเชิงวิชาการทีเ่ คยทํา

คุณวุฒิ

ความเชีย่ วชาญ

สังกัด

สถานภาพ

-

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต

-

ม.อุบลราชธานี

ขาราชการ

นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ

-

ศศ.ม. (การจัดการ
ทั่วไป)

การเงินและบัญชี

มทร.กรุงเทพ

ขาราชการ

นางสาริศา ชัยสงค%

นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ

-

บธ.ม. (การจัดการ
ทั่วไป)

การเงินและบัญชี

มทร.กรุงเทพ

ขาราชการ

127

นางมนฤดี ชางอยู

นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ

-

บธ.ม. (การจัดการ
ทั่วไป)

การเงินและบัญชี

มทร.กรุงเทพ

ขาราชการ

128

นางสาววรรณา
นักวิชาการเงินและบัญชี
แกวพลอย ชํานาญการ

-

ศศ.บ. (การจัดการ
ทั่วไป)

ดานการเงิน

มทร.สุวรรณภูมิ

ขาราชการ

129

นางสาววิภา ธรรมจารี

นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ

-

บธ.บ. (การบัญชี)
บธ.ม. (การบัญชี)

ดานงบประมาณและบัญชี

มทร.สุวรรณภูมิ

ขาราชการ

130

นายจิรายุ พลับสวาท

นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการ

-

รป.ม. (การบริหาร
ทั่วไป)

-

ม.ราชภัฏธนบุรี

-

รวบรวมโดยกลุมงานสงเสริมและพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร% (หากมีขอมูลใดไมถูกตอง หรือตองการเพิ่มเติมขอมูล กรุณาแจงโทร. 0 2727 3027)

สถานที่และเบอร-ติดตอ
สํานักงานอธิการบดี
กองคลัง โทร. 045353019
กองคลัง
โทร. 02-287-9600
ตอ 7221
กองคลัง
โทร. 02-287-9600
ตอ 7282
กองคลัง
โทร. 02-287-9600
ตอ 7301
กองคลัง เลขที่ 60 หมู 3
ต.หันตรา
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
13000
โทร. 035-709-084
กองคลัง มทร.สุวรรณภูมิ
เลขที่ 60 หมู 3 ต.หันตรา
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
13000
โทร. 035-709-084
กลุมบริหารงานคลังและ
พัสดุ
โทร. 02-890-1801
ตอ 530

