
รายชื่อผูเขารับการอบรมหองเรียนท่ี 2 
ระหวางวันท่ี  1 กรกฎาคม 2553 – 18 กรกฎาคม 2553 

 
 

ตารางท่ี 18: สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (จํานวน 2 ทาน) 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 
1. คุณสุมาลี สถิตชัยเจริญ ผูอํานวยการสวนนโยบายภาษีเงินได 

และการบริโภค สํานักนโยบายภาษ ี
2. คุณชุมพล สุวรรณกิจบริหาร หัวหนาฝายพฒันาการคลังทองถ่ิน  

สํานักนโยบายการคลัง 
 

ตารางท่ี 19: กรมบัญชีกลาง (จํานวน 2 ทาน) 
ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 

1. คุณพรชัย หาญยืนยงสกุล คลังจังหวัดนครศรีธรรมราช 

สํานักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. คุณอัญชลี ศรีอําไพ นักบัญชีเชีย่วชาญ 

สํานักมาตรฐานดานการบัญชีภาครัฐ 
 

ตารางท่ี 20: กรมธนารักษ (จํานวน 3 ทาน) 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 
1. คุณวราภรณ เอ้ืออาทร นักประเมินราคาทรัพยสินชํานาญการพิเศษ 

2. คุณธวัช ศรีวลัย เจาหนาท่ีจัดผลประโยชนชํานาญการพิเศษ 

3. คุณขนิษฐา สมหวัง นักประเมินราคาทรัพยสินชํานาญการ 

 
ตารางท่ี 21:  รายชื่อผูเขารวมอบรมจากสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  

(จํานวน 1 ทาน) 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 

1. คุณจีรวัฒน หงสกุล นักวเิคราะหรัฐวิสาหกิจชํานาญการ 

 
 
 



ตารางท่ี 22: กรมสรรพากร (จํานวน 11 ทาน) 
ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 

1. คุณภักดี ศิวะพรชัย นักวิชาการสรรพากรเชี่ยวชาญ 

2. คุณวีณา บุญประคอง นักวิชาการสรรพากรเชี่ยวชาญ 

3. คุณเรืองฤทธิ์ เรืองเนตร นักวิชาการภาษีชํานาญการ 

4. คุณชลลดา ทองอุทัยศรี นักวิชาการสรรพากรเชี่ยวชาญ 

5. คุณวันทนา อมรรักษ นักตรวจสอบภาษีชํานาญการพิเศษ 

6. คุณกิจจา อุตสาหะ นักวิชาการสรรพากรชํานาญการพิเศษ 

7. คุณศุภดี ถนอมศักด์ิกุล นักตรวจสอบภาษีชํานาญการพิเศษ 

8. คุณกนิษ นงคนวล นักตรวจสอบภาษีชํานาญการพิเศษ 

9. คุณวาสุณีย วงศสวัสด์ิ นักวิชาการสรรพากรชํานาญการพิเศษ 

10.คุณมลฐินี  เอ้ียวพิทยากลุ นักวิชาการสรรพากรชํานาญการพิเศษ 

11.คุณภานุวัฒน  เหลืองวิไล นักวิชาการสรรพากรชํานาญการพิเศษ 

 

ตารางท่ี 23: กรมศุลกากร (จํานวน 4 ทาน) 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 

1. คุณยุทธนา พูลพิพัฒน 
ผูอํานวยการระดับตน 
สํานักงานศุลการกรภาคท่ี 3 

2. คุณจักกฤช อุเทนสุด 
นักวเิทศสัมพนัธชํานาญการพิเศษ 
สํานักแผนและการตางประเทศ 

3. คุณจินตนา เอ้ือศรีวงศ 
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ กลุม
ตรวจสอบภายใน 

4. คุณหัทยา ทิพยะวัฒน 
นักวิชาการศุลกากรชํานาญการพิเศษ 
สํานักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร 



 
ตารางท่ี 24: กรมสรรพสามิต (จํานวน 3 ทาน) 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 
1. คุณชาญณรงค กมลศิริ สรรพสามิตพื้นท่ียะลา 

2. คุณทวีติยาภรณ ดวงจนิดา นักตรวจสอบภาษีชํานาญการพิเศษ 

3. คุณสุภาวดิา ผลประเสริฐ นักตรวจสอบภาษีชํานาญการพิเศษ 

 
หนวยงานเอกชนตางๆ ดังตอไปนี ้
ตารางท่ี 25: บริษัท บางจาก ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (จํานวน 1 ทาน) 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 
1. คุณสุชาติ  มัณยานนท Deputy Managing Director and Chief Financial 

Officer 
 

ตารางท่ี 26: การประปานครหลวง (จํานวน 1 ทาน) 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 

1. คุณลือชัย  ดีถาวร Assistant Governor (Service 2) 

 
ตารางท่ี 27: บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) (จํานวน 2 ทาน) 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 

1. คุณสุชาติ  มัณยานนท Engineering Manager 

2. คุณบัณฑติ ธรรมประจําจิต Technology Manager 

 
ตารางท่ี 28: การประปาสวนภูมิภาค (จํานวน 1 ทาน) 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 

1. คุณสมชาย มนบุรีนนท Deputy Governor  (Operation 5) 

 
 
 



 
ตารางท่ี 29: ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (จํานวน 1 ทาน) 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 

1. คุณอัมพร ปุรินทวรกุล Senior Vice President and Manager 

 
ตารางท่ี 30: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย (จํานวน 1 ทาน) 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 

1. คุณศิริรัตน  ล้ิมพงษ Director, Bureau of Goods Negotiations 

 
ตารางท่ี 31: โรงงานยาสูบ (จํานวน 1 ทาน) 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 

1. คุณสิริวัฒน  ธีระศักดิ ์ Deputy Director, Office of Managing Director 

 
ตารางท่ี 32: บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) (จํานวน 1 ทาน) 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 

1. คุณสุนทร ตันทนะภาวันทรี President 

 
ตารางท่ี 33: สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม  

(จํานวน 1 ทาน) 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 

1. ดร.ประเสริฐ  ตปนียางกูร Secretary - General 

 
ตารางท่ี 34: บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) 

(จํานวน 1 ทาน) 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 

1. คุณเจริญสุข วรพรรณโสภาค 
รักษาการรองกรรมการผูอํานวยการใหญ  
สายงานวางแผนและบริการลูกคา 

 
 
 



 
ตารางท่ี 35: ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) (จํานวน 1 ทาน) 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 

1. คุณศรีประภา พร้ิงพงษ First Executive Vice President 

 
ตารางท่ี 36: บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (จํานวน 1 ทาน) 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 

1. คุณรังสรรค จันทรนฤกูล 
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญภาคการขายและ
บริการภูมิภาคท่ี 3 จังหวดัเชียงใหม 

 
ตารางท่ี 37: บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (จํานวน 1 ทาน) 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 
อยูในระหวางการรอช่ือผูบริหาร 
 

 

 


