
รายชื่อผูเขารับการฝกอบรม / สัมมนา 
หลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง” รุนที่ 2/2551 

จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ระหวางวันที่ 31 มีนาคม – 2 พฤษภาคม 2551 
******************************* 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
1. นายธาดา  ชพานนท  นักวิชาการคอมพิวเตอร 7 วช. 
      ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
กรมธนารักษ 
2. นางอรทัย  จงเจริญ   เจาหนาที่จดัผลประโยชน 7 
      สํานักงานธนารักษพ้ืนที่กําแพงเพชร 
3. นางสาวกุสุมา  ทรงผาสุก  เจาหนาที่จดัผลประโยชน 7 
      สํานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร 
4. นางวิสากร  สุขชวย   เจาหนาที่จดัผลประโยชน 7 
      สํานักบริหารที่ราชพัสดุ 2 
5. นางเอื้องทิพย จงพัฒนะสนิสุข  เจาหนาทีบ่ริหารงานประเมนิราคาทรัพยสิน 7 
      สํานักงานธนารักษพ้ืนที่อุดรธาน ี
6. นางยุพิน  คํานึงเนตร  เจาหนาทีบ่ริหารงานประเมนิราคาทรัพยสิน 7 
      สํานักงานธนารักษพ้ืนที่นครปฐม 
 

กรมบัญชีกลาง 
7. นางสาวพวงพรรณ อภัย   เจาหนาทีบ่ริหารงานการคลงั 7 
      สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม 
8. นายสมบตั ิ  สาสีเสาร  เจาหนาทีบ่ริหารงานการคลงั 7 
      สํานักงานคลังจังหวัดรอยเอ็ด 
9. นางสาวสภุาวด ี แกวมณี   นักวิชาการคลงั 7 
      สํานักงานคลังเขต 7 พ้ืนที่ 2 
10. นางสาวอจัฉราพรรณ   อารยพันธุ  เจาหนาทีบ่ริหารทั่วไป 7 
      สํานักการเงินการคลัง 
11. นางรัตนาภรณ อัศวนุภาพ  นักวิชาการคอมพิวเตอร 7 ว 
      ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
12. นางฉวีวรรณ ทองกร   เจาหนาทีบ่ริหารงานการคลงั 7 
      สํานักงานคลังจังหวัดอําเภอแมสอด 
13. นางชฎาพันธ โสมิยะ   เจาหนาทีบ่ริหารงานการคลงั 7 
      สํานักงานคลังจังหวัดแมฮองสอน 
14. นางกนิษฐา  สินพานิช  เจาหนาทีบ่ริหารงานการคลงั 7 
      สํานักงานคลังเขต 1 
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กรมศุลกากร 
15. นายภักด ี  ดุลยวิจารย  สารวัตรศุลกากร 7 
      สํานักงานศุลกากรภาคที่ 3 
16. นายอานภุาพ ล่ิววัฒนากรณ  สารวัตรศุลกากร 7 
      สํานักงานศุลกากรภาคที่ 3 
17. นางพัชรี  สุจิตนภิศธรรม  สารวัตรศุลกากร 7 
      สํานักงานศุลกากรภาคที่ 1 
18. นางสาวไพริน พวงภู   เจาหนาทีป่ระเมินอากร 7 ว. 
      สํานักพิกัดอตัราศุลกากร 
19. นางสาวอจัฉรา โพธิพันธุ  เจาหนาทีป่ระเมินอากร 7 ว. 
      สํานักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร 
20. นายมเหสักข พันธสงา  เจาหนาทีป่ระเมินอากร 7 ว. 
      สํานักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร 
21. นางสาวปยฉัตร กุลรักษา  เจาหนาทีป่ระเมินอากร 7 ว. 
      สํานักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร 
22. นางสาวศริิเพ็ญ วงศเสาวรภย  เจาหนาทีป่ระเมินอากร 7 ว. 
      สํานักมาตรฐานพิธีการและราคาศลุกากร 

       
กรมสรรพสามิต 
23. นายวันชยั  สมัครการ  เจาหนาทีบ่ริหารงานสรรพสามิต 7 
      สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท 
24. นายสุขุม  หอนรเศรษฐกุล  เจาหนาทีบ่ริหารงานสรรรพสามิต 7 
      สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร 
25. นางสาวกรองแกว อนันตอมรเลศิ  เจาหนาทีบ่ริหารงานสรรพสามิต 7 
      สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมือง 
26. นายธนศกัดิ ์ ล้ิมรุงเรือง  นิตกิร 7 
      สํานักงานสรรพสามิตภาคที ่4 
27. นางพรรณงาม พินธุรักษ  เจาหนาทีบ่ริหารงานสรรพสามิต 7 
      สํานักงานสรรพสามิตพื้นทีพิ่ษณุโลก 

28. นางสุเกียง  สุดสวาส  เจาหนาทีบ่ริหารงานสรรพสามิต 7 
      สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี สาขาอํา 
29. นางจุฑา  สิงหเสนี   เจาหนาทีบ่ริหารงานสรรพสามิต 7 
      สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 
30. นายทศพร  พินจิสะวะ  เจาหนาทีบ่ริหารงานสรรพสามิต 7 
      สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 
31. จ.ส.ท.กฤษดา สิงหเสนี   เจาหนาทีบ่ริหารงานสรรพสามิต 7 
      สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 
32. นางภาวนา  เกียรติชูศักดิ ์  บุคลากร 7 ว. 
      สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
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กรมสรรพากร 
33. นายธงชัย  ยางงาม   นิติกร 7 ว. 
      กลุมงานภาษทีั่วไป กม. 
34. นางสาววชัรี  ฤทธิ์เดช   นิติกร 7 ว. 
      ตร. 1 
35. นางอัจฉรา  บรรจง   สรรพากรอําเภอ 7  
      สส.เมืองรอยเอ็ด ชวยราชการ ตร. 3 
36. นายบุญเลิศ  วงษญาต ิ  นักวิชาการคอมพิวเตอร 7 วช. 
      กลุมพัฒนาระบบภาษีเงินได ทท. 
37. นางศิรินภา  ยงพาณิชย  นิติกร 7 ว. 
      ฝายกฎหมายและคดภีาษีอากร  
      สวนกฎหมายฯ สภ. 1 
38. นางสาวทพิวัลย วาณิชยเจริญ  เจาหนาทีบ่ริหารงานสรรพากร 7 
      ฝายบริหารทั่วไป 
      สส.บางซื่อ สท.กทม. 5 
39. นายภธูร  วรรณีเวชศิลป  นิติกร 7 ว. 
      ฝายอุทธรณภาษีอากร 1-4 
      สวนกฎหมายฯ สภ. 2 
40. นางสาวศริิวรรณ กุลศริิอาทร  นักวิชาการสรรพากร 7 
      ฝายกรรมวิธี สท.กทม. 9 
41. นายชัชวาลย กมลรัตน  นิติกร 7 
      ฝายอุทธรณภาษีอากร 1-4  
      สวนกฎหมายฯ สภ. 3 
42. นายชาติชาย ธนวิโรจนกุล  นักวิชาการสรรพากร 7 
      ฝายสํารวจฯ สส.บางขุนเทยีน 
      สท.กทม. 15 (สท.กทม. 15) 
43. นายสมชาย  ธนวรารักษ  สรรพากรอําเภอ 7 
      สส.ชัยบาดาล สท.ลพบุรี (สท.นนทบุรี) 
44. นายสุรพล  ขุมทรัพย  นิติกร 7 ว. 
      ฝายกฎหมายและเรงรัดฯ สท.อางทอง 
45. นายดิเรก  คงตะแบก  นิติกร 7 ว. 
      ฝายกฎหมายและเรงรัดฯ สท.ปราจีนบุรี 
46. นายวิชัย  จันทรวงษ  สรรพากรอําเภอ 7 
      สส.น้ําโสม สท.อุดรธานี (สท.สมุทรปราการ 1) 
47. นายสมจนิต  นิเทศพัตรพงศ  สรรพากรอําเภอ 7 
      สส.บางแพ สท.ราชบุรี 
48. นายกฤษดา  เหลืองอรามกุล  นิติกร 7 ว. 
      สค.(ศร) 
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สํานักงานเศรษฐกิจการคลงั 

49. นายชุมพล  สุวรรณกิจบริหาร เศรษฐกร 7 ว. 
      สํานักนโยบายการคลัง 
50. นางสาวสณัหสุชา รัตนดิเรก  เศรษฐกร 7 ว. 
      สํานักนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
 

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


