
รายชื่อผูเขารับการฝกอบรม / สัมมนา 
หลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง” รุนที่ 5/2552 

จัดโดยคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
ระหวางวันที่ 17 สิงหาคม-16 กันยายน 2552 

******************************* 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
1. นางสาวเบญจา  กล่ินคําหอม  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 
       ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

กรมธนารักษ 
2. วาท่ีรอยตรีสุรพล  นพพิบูลย  เจาหนาท่ีจดัผลประโยชนชํานาญการ 

       สํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีอํานาจเจริญ 
3. นางจําป   บุญสง   นักประเมินราคาทรัพยสินชํานาญการ 

       สํานักประเมินราคาทรัพยสิน 
4. นางชินกานต   เสารัมณี   นักประเมินราคาทรัพยสินชํานาญการ 

       สํานักประเมินราคาทรัพยสิน 
5. นายกฤษดา   ระวีเผาพงษ  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

       สํานักบริหารกลาง 

6. นางพัชน ี   ภัทรพิทักษ  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 

       สํานักบริหารกลาง 
7. นายไอศูรย   สุธรรมเทวกุล  นายชางโยธาอาวุโส 
       สํานักพัฒนาบาํรุงรักษาอาคารราชพัสด ุ

     
กรมบัญชีกลาง 
8. นางสาวจีรพันธ  จันทรสงฆ  นักบัญชีชํานาญการ 

       กลุมพัฒนาเงินนอกระบบงบประมาณ 
9. นางสาวอุไรวรรณ  รุกขวัฒนกุล  นักบัญชีชํานาญการ 

        สํานักมาตรฐานดานการบัญชีภาครัฐ 
10. นายอานนท   จันทรสุข  นักวิชาการคลังชํานาญการ 

       สํานักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
11. นายศิริวัฒน  จันทรมณี  นักวิชาการคลังชํานาญการ 

       สํานักงานคลังจังหวัดอุตรดติถ 
12. นางสาวประมวล  อํ่ากลาง   นักวิชาการคลังชํานาญการ 

       สํานักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ 
13. นางกฤตยิา   ทองไกรรัตน  นักวิชาการคลังชํานาญการ 

       สํานักงานคลังเขต 4 
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14. นางกุหลาบ   เช้ือออ   นักวิชาการคลังชํานาญการ 

       สํานักงานคลังเขต 7 
15. นางรัศมี   ตุนสีใส   นักวิชาการคลังชํานาญการ 

       สํานักงานคลังแมฮองสอน 
16. นางศิริกันยา  ศรศิลป   นักวิชาการคลังชํานาญการ 
       สํานักงานคลังจังหวัดพิจิตร    
 

กรมศุลกากร 
17. นายณัฐพร   กลัดนาคะ  นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ 
       สํานักงานศุลกากรภาคท่ี 3 
18. นายศักดพัิฒน  รุงเรือง   นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ 
       สํานักงานศุลกากรกรุงเทพ 
19. นางจารุวรรณ  เหมยากร  นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ 
       สํานักงานศุลกากรกรุงเทพ 
20. นางวัชราพร   เธียนชัยวัฒนา  นักวิชาการภาษีชํานาญการ 
       สํานักพิกัดอัตราศุลกากร 
21. นายกําชัย   จัตตานนท  นกัวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 
       สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
22. นายสุรสิทธิ์   กลับประสิทธิ ์  นิติกรชํานาญการ 
       สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
23. นายธีระศกัดิ ์  บรรณาลังค  นิติกรชํานาญการ 
       สํานักกฎหมาย 
24. นายณัชวพงศ  เกตุสุวรรณ  นิติกรชํานาญการ 
       ดานศุลกากรมุกดาหาร สํานักงานศุลกากรภาคท่ี 2 
25. นางสาวอัจฉรา  เข็มทองใหญ  นิติกรชํานาญการ 
       สํานักกฎหมาย 
26. นายเกษมสุข  ธาราสุข   นิติกรชํานาญการ 
       สํานักงานศุลกากรตรวจสินคาลาดกระบัง 
 
กรมสรรพสามิต 
27. นายพิสิฏฐ   พันหอม   นิติกรชํานาญการ 
       สํานักกฎหมาย 
28. นายชัยนาท   ฉํ่าทรัพย  นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ 
       สํานักบริหารการคลังและรายได 
29. นางสาวกุลพิมพ  ตรีเพ็ชร   นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 
       ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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30. นางศรีนวล   กระตายวงษพระจันทร นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
       สํานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 1 
31. นางสาวเกษร  จาระนัย   นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
       สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีศรีสะเกษ สาขาเมือง 
32. นายสนั่น   ธรรมวงษการณ  นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ 
       สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ียโสธร 
33. นายปรีชา   เตยหอม  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
       สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีเลย 

34. นางนิษฐวด ี  ทวีจิระวัฒน  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
       สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีเชียงใหม 
35. นายธีระพันธ  ธรรมโชต ิ  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
       สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีแมฮองสอน 
36. นายอาทิตย   วรพนพิพัฒน  นิติกรชํานาญการ 
       สํานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 7 
 

กรมสรรพากร 
37. นางสาวจริะวดี  สุวีโร   นักวิชาการสรรพากรชํานาญการ 
       สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีบุรีรัมย 
       ชวยราชการสํานักงานสรรพากรพื้นท่ีสมุทรปราการ 1 
38. นายยรรยง   คงกิจ   นักวิชาการสรรพากรชํานาญการ 
       สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีสมุทรปราการ 2 
39. นางจิตจฑุา   อุบลรัตนะ  นักวิชาการสรรพากรชํานาญการ 
       สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีแมฮองสอน 
       ชวยราชการสํานักงานสรรพากรพื้นท่ีสมุทรปราการ 2 
40. นางภรรษมนตร  ไหลแหวน  นักวิชาการสรรพากรชํานาญการ 
       สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีชัยภูมิ 
       ชวยราชการสํานักงานสรรพากรภาค 6 
41. นายยอดชาย  ภูแกว   นิติกรชํานาญการ 
       สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีกาญจนบุรี 
42. นายประชา   ศรีธนากุลชัย  นิติกรชํานาญการ 
       สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีนครปฐม 1 

43. นายทวีโชค   บุณยะมาน  นิติกรชํานาญการ 
       สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีนครปฐม 2 

44. นางสาวกัญาลักษณ  เกษสยม  นักวิชาการสรรพากรชํานาญการ 
       สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีประจวบครีีขันธ 
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45. นายรังสรรค   สอนสงกล่ิน  นิติกรชํานาญการ 
       สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีเพชรบุรี 
46. นายพรเทพ   นวมดวง  นิติกรชํานาญการ 
       สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีราชบุรี 
47. นายณรงค   เกียรติชูเจริญ  นิติกรชํานาญการ 
       สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีสมุทรสงคราม 

48. นางสาวชลธิดา  ณ สงขลา  นักวิชาการสรรพากรชํานาญการ 
       สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีอุดรธาน ี
       ชวยราชการสํานักงานสรรพากรพื้นท่ีสมุทรสาคร 1 
49. นางสาวกาญจนา  สุวรรณะ  นักวิชาการสรรพากรชํานาญการ 
       สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีรอยเอ็ด 
       ชวยราชการสํานักงานสรรพากรพื้นท่ีสมุทรสาคร 2 
 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
50. นางสาวภทัราวรรณ  ชวนสนิท  นักวิเคราะหรัฐวิสาหกิจชํานาญการ 
       สํานักพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2 
 
 


