
รายชื่อผูเขารับการฝกอบรม / สัมมนา 
หลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง” รุนที่ 8/2550 

จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ระหวางวันที่ 24 กันยายน – 19 ตุลาคม 2550 

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

กรมธนารักษ 
1. นางพิณทพิย   มะลิทอง  เจาหนาทีดู่เงิน 7 

       สํานักบริหารเงินตรา 
2. นางสาวบุบผา  ศรีอรุณเรืองแสง  เจาหนาทีบ่ริหารงานการเงินและบัญชี 7 

       สํานักบริหารเงินตรา 
3. นางสาวสุรีเพ็ญ  โชติการ   ภัณฑารักษ 7 ว. 

       สํานักทรัพยสินมีคาของแผนดิน 
       (ศาลาธนารักษ 2 สงขลา) 

4. นางสาวรุงรัตน  คุมทรัพย  นิติกร 7 

       กลุมงานกฎหมาย 
5. นางสาวเบญจรัตน  รัชฎามาศ  เจาหนาที่จดัผลประโยชน 7 

       สํานักงานธนารักษพ้ืนที่ชัยภมูิ 
6. นางศิริพร   บุญสุวรรณ  เจาหนาที่จดัผลประโยชน 7 
       สํานักงานธนารักษพ้ืนที่เชียงใหม 
 

กรมบัญชีกลาง 
7. นางรวิภา   ดวงแดงโชต ิ  นิติกร 7 
       สํานักความรับผิดทางแพง 
8. นางอรพรรณ   นาคมหาชลาสนิธุ นักบัญชี 7 ว. 
       สํานักมาตรฐานดานการบัญชีภาครัฐ 
9. นางจินตนา   รักสุจริตวงศ  เจาหนาทีบ่ริหารงานการคลงั 7 
       สํานักงานคลังจังหวัดพิจิตร 
10. นางมัลลิกา   อัพภาสกิจ  เจาหนาทีบ่ริหารงานการคลงั 7 
       สํานักงานคลังจงัหวัดสุราษฎรธาน ี
11. นายณัฐธน   ธนะศารทูล  เจาหนาทีบ่ริหารงานการคลงั 7 
       สํานักงานคลังจังหวัดปตตานี 
12. นายปรีชา   เจริญทรง  เจาหนาทีบ่ริหารงานการคลงั 7 
       สํานักงานคลังจังหวัดยโสธร 
13. นายสมศกัดิ ์  ศรีโสภา   เจาหนาทีบ่ริหารงานการคลงั 7 
       สํานักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา 
14. นางสาวทพิวรรณ  มัดจุปะ   เจาหนาทีบ่ริหารงานการคลงั 7 
       สํานักงานคลังจังหวัดขอนแกน 
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กรมศุลกากร 
15. นางปริญดา   มสาริญานนท  เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 7 

       สํานักงานศุลกากรตรวจของผูโดยสารทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ
16. นางสุทัศนีย   สุภาพันธ  เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 7 

       สํานักงานศุลกากรทาเรือแหลมฉบัง 
17. นายวัลลภ   ซุยรักษา  สารวัตรศุลกากร 7 

       สํานักตรวจสอบอากร 
18. นางสาวยมนา  ภูษติวิทย  นักวิทยาศาสตร 7 ว. 

       สํานักงานศุลกากรทาเรือกรุงเทพฯ 
19. นางสาวละออ  จันทรา   นักวิทยาศาสตร 7 ว. 

       สํานักงานศุลกากรทาเรือกรุงเทพฯ 
20. นายเติมวงษ  จันทรชุม  นิติกร 7 ว. 
       สํานักบริหารและพัฒนาบคุคล 

 
กรมสรรพสามิต 
21. นางสาวพรพรรณ  วงศสวัสดิ ์  เจาหนาทีบ่ริหารงานสรรพสามิต 7 
       สํานักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร 
22. นายสมจติต   คําทรัพย  เจาหนาทีบ่ริหารงานชาง 7 
       กลุมงานพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนคิ 
23. นายณรงค   ศิริบํารุงวงศ  นักวิทยาศาสตร 7 ว. 
       กลุมงานวิเคราะหสินคาและของกลาง 
24. นางสาวรุงรัศมี  ปานปญญาเลศิ  นักวิทยาศาสตร 7 ว. 
       กลุมงานวิเคราะหสินคาและของกลาง 
25. นายวศิน   สีตลารมณ  นักวิทยาศาสตร 7 ว. 
       กลุมงานวิเคราะหสินคาและของกลาง 
26. นางวรรณา   สอนดวง  เจาหนาทีบ่ริหารงานสรรพสามิต 7 
       สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 4 
27. นายชัยยงค   บุญรอด   เจาหนาทีต่รวจสรรพสามิต 7 
       สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี 
28. นางสาวชตุิมา  โชติกําจร  นิติกร 7 ว. 
       สํานักงานสรรพสามิตภาคที ่1 
29. นางทวีรัตน   ไทยเกิดศร ี  เจาหนาทีบ่ริหารงานสรรพสามิต 7 
       สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1 
30. นายกฤตพิงษ  เวชนุเคราะห  เจาหนาทีบ่ริหารงานสรรพสามิต 7 
       สํานักงานสรรพสามิตภาคที ่2 
31. นายสมบรูณ  ชิดสิน   เจาหนาทีบ่ริหารงานสรรพสามิต 7 
       สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี 
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32. นายสานติย   สุขประเสริฐ  เจาหนาทีบ่ริหารงานสรรพสามิต 7 
       สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี 
       สาขาเดิมบางนางบวช 
33. นายกฤติเดช  จิตรโอฬาร  เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 7 
       สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี 
34. นายพานชิ   หมูศิริ   นักวิชาการคอมพิวเตอร 7 วช. 
       ศูนยสารสนเทศ   
 
กรมสรรพากร 
35. นางวิยะดา   อินทรวิมลเมธา  เจาหนาทีต่รวจสอบภาษ ี8 ว. 
       สวนกํากับดูแลผูเสียภาษ ี 
       (ชวยราชการสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10) 
36. นางอุษณยี   ทองพูล   นักวิชาการสรรพากร 8 ว. 
       สวนกํากับดูแลผูเสียภาษ ี
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่ลําพูน 
37. นางอัจนา   นพคุณขจร  นักวิชาการสรรพากร 8 ว. 
       สวนกํากับดูแลผูเสียภาษ ี
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่กระบี ่
38. นางสาวลดัดาวัลย  สุวรรณฉวี  นักวิชาการสรรพากร 8 ว. 
       สวนกํากับดูแลผูเสียภาษ ี
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม 
39. นายปรีชาชาญ  เพียขันธ  เจาหนาทีต่รวจสอบภาษ ี8 ว. 
       สวนกํากับดูแลผูเสียภาษ ี
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม 1 
40. นายนิคม   สุวรรณสิทธิ์  นักวิชาการสรรพากร 8 ว. 
       สวนกํากับดูแลผูเสียภาษ ี
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย 
41. นายสุภศัร   ลาพิน ี   นักวิชาการสรรพากร 8 ว. 
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต 
42. นายอาทร   ศรีเชียงสา  นักวิชาการสรรพากร 8 ว. 
       สวนกํากับดูแลผูเสียภาษ ี
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี 
43. นางสาวอดิศัย  จันทรสุวรรณ  เจาหนาทีต่รวจสอบภาษ ี8 ว. 
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎรธาน ี
44. นายศภุรพิทย  ปนแกว   เจาหนาทีบ่ริหารงานสรรพากร 7 
       ฝายบริหารฯ สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขามีนบุรี 
       (ชวยราชการสาํนกังานสรรพากรพื้นที่สาขากรุงเทพมหานคร 11) 
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45. นางสาวจิราภา  เอ้ียวสกุลรัตน  เจาหนาทีบ่ริหารงานสรรพากร 7 ว. 
       ฝายบริหารทั่วไป สํานกังานสรรพากรพืน้ที่สาขาสัมพนัธวงศ 
       สํานกังานสรรพากรพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 1 
46. นางจรนิทพิย   เปรมเจริญ  เจาหนาทีต่รวจสอบภาษี 7 
       กลุมสงเสริมประสิทธภิาพ 
47. นางสาวชลวีรรณ  กัจฉัปนันทน  นิติกร 7 ว. 
       กลุมงานภาษีมูลคาเพ่ิม สํานกักฎหมาย 
48. นางสาวเพญ็นภา  สันติพิทกัษ  นิติกร 7 ว. 
       สวนกฎหมาย สํานกับริหารภาษธีุรกิจขนาดใหญ 
49. นางสาวจรรยา  ปานสุวรรณ  นิติกร 7 ว. 
       ฝายกฎหมายและเรงรัดฯ  
       สํานกังานสรรพากรพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 2 

      
สํานักงานเศรษฐกิจการคลงั 
50. ร.ท. บรรพชัย  พุฑฒิบัณฑติ  เศรษฐกร 7 ว. 
        


