
รายชื่อผูเขารับการฝกอบรม / สัมมนา 
หลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง” รุนที่ 3/2551 

จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ระหวางวันที่ 6 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2551 

******************************* 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
1. นายเฉลิมศักดิ ์  เลิศวงศเสถียร  นักวิชาการคอมพิวเตอร 7 วช. 
       ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
กรมธนารักษ 
2. นางสีนวล   คําพันธุ   เจาหนาทีบ่ริหารงานพัสด ุ7 

       สํานักกษาปณ 
3. นายพิทักษ   เหลือมพล  เจาหนาทีบ่ริหารงานกษาปณ 7 
       สํานักกษาปณ 
4. นายรังษ ี   นาหิรัญ   นิติกร 7 ว. 
       สํานักบริหารกลาง 
5. นายดนัย   วิจารณ   นิติกร 7 
       สํานักกฎหมาย 
6. นางสาวรสริน   วงศอภัย  เจาหนาทีบ่ริหารงานการคลงั 7 
       สํานักบริหารเงินตรา 
       (ศาลาธนารักษ 2) 

 

กรมบัญชีกลาง 
7. นางสาวภัทราภรณ  ชัยสุวรรณ  เจาหนาทีบ่ริหารงานการคลงั 7 
       สํานักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 
8. นางสุชญา   การงาน   เจาหนาทีบ่ริหารงานการคลงั 7 
       สํานักงานคลังจังหวัดอุตรดติถ 
9. นางบญุเวส   เสารรังษี  เจาหนาทีบ่ริหารงานการคลงั 7 
       สํานักงานคลังจังหวัดพะเยา 
10. นายอภิชาณ   แกนเพ็ชร  เจาหนาทีบ่ริหารงานการคลงั 7 
       สํานักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช 
11. นางสาวภทัชรา  สีดาเคน   เจาหนาทีบ่ริหารงานการคลงั 7 
       สํานักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม 
12. นายแวยูแฮ   แวปา   เจาหนาทีบ่ริหารงานการคลงั 7 
       สํานักงานคลังจังหวัดนราธิวาส 
13. นายไพรตัน   เสือคาบแกว  เจาหนาทีบ่ริหารงานการคลงั 7 
       สํานักงานคลังจังหวัดสุรินทร 
 
 
 



            -2- 

 

กรมศุลกากร 
14. นายสมบตั ิ   ชาติไชยไววิทย  สารวัตรศุลกากร 7 
       สํานักงานศุลกากรตรวจของผูโดยสาร 
       ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
15. นายพรอมชาย  สนิทวงศ ณ อยุธยา สารวัตรศุลกากร 7 
       สํานักงานศุลกากรตรวจสินคา 
       ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
16. นายบุญม ี   บูรณภักด ี  สารวัตรศุลกากร 7 
       สํานักงานศุลกากรภาคที่ 1 
17. นายสุรชาย   สุวกุล   สารวัตรศุลกากร 7 
       สํานักงานศลุกากรภาคที่ 3 
18. นางอรวรรณ  พิทยาคุณ  สารวัตรศุลกากร 7 
       สํานักงานศุลกากรทาเรือกรุงเทพ 
19. นางสุทภทัริน  หาญตะลอม  เจาหนาทีป่ระเมินอากร 7 ว. 
       สํานักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร 
20. วาที่ ร.ต.วิชัย  ธรรมสุวรรณ  เจาหนาทีป่ระเมินอากร 7 ว. 
       สํานักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร 
21. นางสาวลนีา   เลขาจารกุล  นักวิทยาศาสตร 7 ว. 
       สํานักพิกัดอตัราศุลกากร 
22. นายมานติ   สังขพันธ  นิติกร 7 ว. 
       สํานักงานศุลกากรกรุงเทพ 

   

กรมสรรพสามิต 
23. นายเสงี่ยม   เฉนียง   เจาหนาทีบ่ริหารงานสรรพสามิต 7 
       สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่รอยเอ็ด สาขาสุวรรณภูมิ 
24. นายนิพจน   ปาปะเก   สรรพสามิตพื้นที่สาขา 
       สํานักงานสรรพสามิตพื้นทีน่าน สาขาบัว 
25. นางสาวขนิษฐา  นนทแกว  นักวิชาการคอมพิวเตอร 7 วช. 
       สํานักงานสรรพสามิตภาคที ่7 
26. นายสุธรรม   มีลอง   เจาหนาทีบ่ริหารงานสรรพสามิต 7 
       สํานกังานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎรธาน ี
27. นายจิรวิวัฒน  นิคม   วิศวกรเครื่องกล 7 วช. 
       กลุมพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค 
28. นางสาวศรีวราภร  ศิริรุงเรืองอมร  นักวิชาการสรรพสามิต 7 
       สํานักแผนภาษี 
29. นางวรรณา   พรมพล   เจาหนาทีบ่ริหารงานสรรพสามิต 7 
       สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 
30. นางสาวนติยา  โสรีกุล   เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 7 
       สํานักงานเลขานุการกรม 
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31. นางสาวประภา  โตจาด   เจาหนาทีบ่ริหารงานสรรพสามิต 7 
       สํานักงานเลขานุการกรม 
32. วาที่ ร.ต.ประจวบ  ประยูรพรหม  นิติกร 7 ว. 
       สํานักกฎหมาย  

 

กรมสรรพากร 
33. นางเสริมศรี   เทวคุปต  นิติกร 7 ว. 
       กลุมงานภาษทีั่วไป สํานักกฎหมาย 
34. รอยตรีประหยัด  พิบูรณ   นิติกร 7 ว. 
       ฝายวินัย สํานกับริหารทรัพยากรบุคคล 
35. นางสาวสมฤทัย  มาลัยพงษ  นักวิชาการคอมพิวเตอร 7 วช. 
       กลุมจัดการระบบเครือขายฯ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
36. นางสุนันทา   เมธาพิพัฒน  นักวิชาการสรรพากร 7 
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 2 
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 12 
       (สํานักเลขาธกิารนายกรัฐมนตรี) 
37. นายมนัส   พรหมแกว  นิติกร 7 ว. 
       สวนอุทธรณภาษีอากร สํานกับริหารภาษีธรุกิจขนาดใหญ 
38. นายพีรเดช   พงษประดษิฐ  นิติกร 7 ว. 
       ฝายกฎหมายฯ สวนกฎหมายฯ สํานักงานสรรพากรภาค 1 
39. นายเศกสรรค  ประเสริฐศรี  นิติกร 7 ว. 
       ฝายกฎหมายฯ สวนกฎหมายฯ สํานักงานสรรพากรภาค 2 
40. นายนิทัศน   บุญทวีโชค  นิติกร 7 ว. 
       ฝายกฎหมายฯ สวนกฎหมายฯ สํานักงานสรรพากรภาค 3 
41. นางสาวอมรรัตน  รัตนะมณ ี  เจาหนาทีบ่ริหารงานสรรพากร 7 
       ฝายรับชําระฯ สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง 
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 
42. นางเอมอร   ศรีสวัสดิ ์  สรรพากรอําเภอ 7 
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามเงา 
       สํานกังานสรรพากรพื้นที่ตาก  
       (สํานักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธาน ี1) 

43. นางสาวสไุลลักษณ  วาสนารุงโรจน  สรรพากรอําเภอ 7 
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบานหมี่ 
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี 
44. นางสาวบษุบา  อาลัยสุข   นักวิชาการภาษี 7 
       ฝายวางแผนและประเมนิผล สํานักงานสรรพากรพืน้ที่ลพบุรี 
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45. นางยุพา   เจะเตะ   สรรพากรอําเภอ 7 
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพดุ 
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี 
46. นางสาวอญัชนา  พงศพิรญาณกุล  นิติกร 7 ว. 
       ฝายกฎหมายฯ สวนกฎหมายฯ สํานักงานสรรพากรภาค 6 
47. นางสาวสายนท ี  บุญมีโชต ิ  นักวิชาการสรรพากร 7 
       ฝายสํารวจฯ สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสาทร 
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13 
       (สํานักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี) 
 48. นายวรชาต ิ  เรืองรุจิระ  นิติกร 7 
       สํานักสืบสวนและคด ี
49. นายวาสิฏฐ   อินทรีย   นิติกร 7 ว. 
       ชวยราชการหนาหองปลัดกระทรวงการคลัง 

 

 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
50. นางสุกัญญา   ปาลิวนิช  บุคลากร 7 
 


