
รายชื่อผูเขารับการฝกอบรม / สัมมนา 
หลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง” รุนที่ 9/2550 

จัดโดยสํานักฝกอบรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
ระหวางวันที่ 24 กันยายน – 26 ตุลาคม 2550 

******************************* 
กรมธนารักษ 
1. นายนวพงษ   ฟองสุวรรณ  เจาหนาที่จดัผลประโยชน 7 

       สํานักบริหารที่ราชพัสดุ 1 
2. นายเชษฐา   กาญจนไพบูลย  เจาหนาที่จดัผลประโยชน 7 

       สํานักงานธนารักษพ้ืนที่สระบุรี 
3. นางทิพาพรรณ  อ่ิมสุน   เจาหนาทีบ่ริหารงานพัสด ุ7 

       สํานักทรัพยสินมีคาของแผนดิน 
4. นางสาววิลาวัลย  วีระกุล   เจาหนาทีป่ระเมินราคาทรัพยสิน 7 ว. 

       สํานักประเมินราคาทรัพยสิน 
5. นายเกรียงไกร  บัวมี   บุคลากร 7 ว. 
       กองการเจาหนาที ่
6. นายเกรียงศักดิ ์  เฒาเขียว  เจาหนาที่จดัผลประโยชน 7 
       สํานักงานธนารักษพ้ืนที่นาน 
  

กรมบัญชีกลาง 
7. นางทรงศรี   สมศรี   นักบัญชี 7 ว. 

       กลุมงานพัฒนาเงินนอกงบประมาณ 
8. นางสุธษิา   จารุเมธาวิทย  นักวิชาการคลงั 7 ว. 

       สํานักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ  
9. นายณรงค   วีระสมวงศ  นักบัญชี 7 ว. 
       สํานักมาตรฐานดานการบัญชีภาครัฐ 
10. นางสาวจนิาพร  ทวีวัฒนะพงษ  เจาหนาทีบ่ริหารงานการคลงั 7 

       สํานักงานคลังจังหวัดชมุพร 
11. นางภุมรนิทร  ธนานุกูลวงศ  เจาหนาทีบ่ริหารงานการคลงั 7 
       สํานักงานคลังจังหวัดยะลา 
12. นางศรีอุนันท  ภุมภา   เจาหนาทีบ่ริหารงานการคลงั 7 

       สํานักงานคลังจังหวัดตาก 
13. นางสาวมาเรียม  ไกรทัต   เจาหนาทีบ่ริหารงานการคลงั 7 

       สํานักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย 
14. นางสาวสมปอง  พันธประเสริฐ  เจาหนาทีบ่ริหารงานการคลงั 7 
       สํานักงานคลังจังหวัดชลบุรี 
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กรมศุลกากร 
15. นางอาภาพรรณี  แสงมุกดา  เจาหนาทีบ่ริหารงานพิธีการศุลกากร 7 

       สํานักงานศุลกากรตรวจสินคาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
16. นายศิวกฤษฎิ์  เจนวิพิชย  สารวัตรศุลกากร 7 

       สํานักงานศุลกากรภาคที่ 2 
17. นายศิริศกัดิ ์  ตั้งสุภากิจ  นิติกร 7 ว. 

       สํานักกฎหมาย 
18. นายวิรุญชัย   คงพรปรารถนา  นิติกร 7 ว. 

       สํานักกฎหมาย 
19. นางสาวสภุา   โชคสมศิลป  บุคลากร 7 ว. 

       สํานักบริหารและพัฒนาบคุคล 
20. นายพรวิทย   อุทัยรัฐนิธิกุล  นักวิชาการคอมพิวเตอร 7 ว. 
       สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
กรมสรรพสามิต 
21. วาที่ ร.ต. ธนาศักดิ ์  วิวัฒนนิรันดร  เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 7 
       สํานักตรวจสอบปองกันและปราบปราม 
22. นายคํานวณ   รอดคํา   นักวิชาการภาษี 7 ว. 
       สํานักแผนภาษี 
23. นางอรสา   ทองบุญรอด  เจาหนาทีบ่ริหารงานสรรพสามิต 7 
       สํานักตรวจสอบปองกันและปราบปราม 
       (ชวยราชการ) 

24. นางสาวบศุรา  ทองโผ   นักวิชาการภาษี 7 
       สํานักแผนภาษี 

25. นายฉลอง   นิ่มเนียม  นิติกร 7 ว. 
       สํานักกฎหมาย 
26. นางนิชชา   หลุงเจริญ  เจาหนาทีต่รวจสอบภายใน 7 ว. 
       กลุมตรวจสอบภายใน 
27. นายสมบตั ิ   กันพนภัย  เจาหนาทีต่รวจสรรพสามิต 7 
       สํานักตรวจสอบปองกันและปราบปราม 
28. นายเศรษฐพัฒน  รัตนวารินทร  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 7 
       สํานักงานเลขานุการกรม 
29. นายสิทธชัิย   เพาะปลูก  เจาหนาทีบ่ริหารงานสรรพสามิต 7 
       สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2 
30. นางขนิษฐา   จิรจินดา   เจาหนาทีบ่ริหารงานสรรพสามิต 7 
       สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1 
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31. นายชูศักดิ ์   เติมวิเศษ  เจาหนาทีบ่ริหารงานสรรพสามิต 7 
       สํานักงานสรรพสามิตพื้นทีฉ่ะเชิงเทรา 
32. นางสาวสภุาพ  จันทรประมูล  เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 7 
       สํานักงานสรรพสามิตพื้นทีน่ครปฐม 1 
33. นางมาลัย   ดานมงคลทิพย  สรรพสามิตพื้นที่สาขา 
       สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี สาขาบานโปง 
34. นางสาวปรีดา  สุนทรารัตนพงษ  นักวิชาการเงินและบญัชี 7 
       กองคลัง 
    
กรมสรรพากร 
35. นางสาวอารยา  ธรรมโกสิทธิ ์  นิติกร 7 
       ฝายอุทธรณภาษีอากร 1-4 
       สวนกฎหมายและเรงรัดภาษีอากรคาง 
       สํานักงานสรรพากรภาค 3 
       (ชวยราชการสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13) 

36. นางชุติมา   วิทยากุล  นักวิชาการคอมพิวเตอร 7 วช. 
       กลุมพัฒนาระบบภาษีเงินได 
       สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
37. นางลัดดาวัลย  วณิชชานัย  นักวิชาการคอมพิวเตอร 7 วช. 
       กลุมพัฒนาระบบภาษีเงินได 
       สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
38. นายกําธร   สิริชูติวงศ  นิติกร 7 ว. 
       กลุมงานภาษีเงินไดนิตฯิ สํานักกฎหมาย 
39. นางสาวสทุธิพร  รัตนธร   นิติกร 7 ว. 
       สวนอุทธรณ 1 สํานักอุทธรณภาษ ี
40. นายสุเมธ   สุนทรพรศิลป  นิติกร 7 ว. 
       ฝายกฎหมายและคดภีาษีอากร 
       สวนกฎหมายและเรงรัดภาษีอากรคาง 
       สํานักงานสรรพากรภาค 2 
41. นายประณีต   ขุทรานนท  นิติกร 7 ว. 
       ฝายกฎหมายและเรงรัดฯ  
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7 
       (ชวยราชการสํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ) 

42. นายปราโมทย  เยาวดวง  นิติกร 7 ว. 
       ฝายกฎหมายและเรงรัดฯ  
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 
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43. นางสาวเสาวนีย  ชมภูวิเศษ  นิติกร 7 ว. 
       ฝายกฎหมายและเรงรัดฯ 
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก 
       (ชวยราชการสํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ) 
44. นายเฉลิมพงศ  สิทธิชัย   นิติกร 7 ว. 
       ฝายกฎหมายและเรงรัดฯ  
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14 
45. นายธงชัย   เทพอาวุธ  นิติกร 7 ว. 
       ฝายอุทธรณภาษีอากร 1-4  
       สวนกฎหมายและเรงรัดภาษีอากรคาง 
       สํานักงานสรรพากรภาค 1  
46. นายธีระบลูย  ลีวัชรกุล   นิติกร 7 ว. 
       ฝายอุทธรณภาษีอากร 1-4  
       สวนกฎหมายและเรงรัดภาษีอากรคาง 
       สํานักงานสรรพากรภาค 2 
47. นายสุริยันต   อรัญตุก   นิติกร 7 ว. 
       ฝายกฎหมายและเรงรัดฯ 
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 
       (ชวยราชการสํานักงานพื้นที่กรุงเทพมหานคร 11) 
48. นายสมคดิ    หลายเจริญวัฒน  นิติกร 7 ว. 
       ฝายกฎหมายและเรงรัดฯ 
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 9 
49. นางสาวอมัพร  พรภิญญมาศ  เจาหนาทีต่รวจสอบภาษ ี7 
       ฝายวางแผนและประเมินตรวจสอบฯ  
       สวนวางแผนและประเมินผล สภ. 1 

 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลงั 

50. นางนารีรัตน  อุดมธรรมภักด ี  เศรษฐกร 8 ว. 


