
รายชื่อผูเขารับการฝกอบรม / สัมมนา 
หลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง” รุนที่ 7/2550 

จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ระหวางวันที่ 27 สิงหาคม – 21 กนัยายน 2550 

******************************* 
 
กรมธนารักษ 
1. นางสมจิตร   ศรีลิโก   นายชางสํารวจ 7 

       สํานักงานธนารักษพ้ืนที่ชัยนาท 
2. นางธมลวรรณ  รัตติรุจิเศวต  เจาหนาที่จดัผลประโยชน 7 

       สํานักงานธนารักษพ้ืนที่กาญจนบุรี 
3. นางยุพิน   จงจัดกลาง  เจาหนาที่จดัผลประโยชน 7 

       สํานักบริหารที่ราชพัสดุ 1 
4. นางสาวนรนุช  เดชพิชัย  เจาหนาที่จดัผลประโยชน 7 

       สํานักงานธนารักษพ้ืนที่ลําปาง 
5. นางสาวจารุวรรณ  สิริสวางเมฆ  เจาหนาที่จดัผลประโยชน 7 

       สํานักงานธนารักษพ้ืนที่พะเยา 
6. นางสาวนฤภร  มุขแจง   เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7 
       กองแผนงาน 

 
กรมบัญชีกลาง 
7. นายวิทยา   พันธประสิทธิเวช เจาหนาทีบ่ริหารงานการคลงั 7 
       สํานักบริหารการจายเงินเดือน คาจาง  
       บําเหน็จบํานาญ 
8. นางณริศรา   จันทรภูม ิ  นักบัญชี 7 ว. 
       กลุมงานพัฒนาเงินนอกงบประมาณ 
9. นายวิรัตน   เศาธยะนันท  เจาหนาทีบ่ริหารงานการคลงั 7 
       สํานักงานคลังจังหวัดสงขลา 
10. นางสุภมาส   ประภัสชัย  เจาหนาทีบ่ริหารงานการคลงั 7 
       สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา 
11. นางวาสนา   สมมุติ   เจาหนาทีบ่ริหารงานการคลงั 7 
       สํานักงานคลังจังหวัดแมฮองสอน 
12. นางปรียาพร  พาสนาวฒุิพงศ  เจาหนาทีบ่ริหารงานการคลงั 7 
       สํานักงานคลังจังหวัดอางทอง 
13. นางสาวประนอม  แจงศิริกุล  เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 7 
       สํานักงานเลขานุการกรม 
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กรมศุลกากร 
14. นายนิกร   ไพรัตนากร  นักวิทยาศาสตร 7 ว. 
       สํานักงานศุลกากรทาเรือกรุงเทพฯ 
15. นางสาวธนัญพร  กาญจนพิศาล  นักวิทยาศาสตร 7 ว. 
       สํานักงานศุลกากรกรุงเทพฯ 
16. นางสาวมณีรัตน  ทรัพยอนันตชยั  เจาหนาทีป่ระเมินอากร 7 ว. 
       กลุมงานพิกัดอัตราศุลกากร 
17. นายธนวรรธน  กุลกานตสวัสดิ ์  เจาหนาทีป่ระเมินอากร 7 ว. 
       กลุมงานพกัิดอัตราศุลกากร 
18. นางศิริพร   ทวีคูณ   นักวิชาการภาษี 7 ว. 
       กลุมงานสงเสริมประสิทธิภาพ 
19. นางสาวปทมาภรณ  แจมผล   เจาหนาทีป่ระเมินอากร 7 ว. 
       กลุมงานพิกัดอัตราศุลกากร 

 

กรมสรรพสามิต 
20. นายอํานาจ   ผลผองใส  นิติกร 7 ว. 
       กองการเจาหนาที ่
21. นายธนภทัร   พันเต   เจาหนาทีบ่ริหารงานสรรพสามิต 7 
       สํานักบริหารการจัดเก็บภาษ ี2 
22. นายวัชรินทร  เยาวธาน ี  เจาหนาทีบ่ริหารงานสรรพสามิต 7 
       สํานักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร 
23. นางนัยนา   วงษวันทนีย  เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 7 
       สํานักแผนภาษี 
24. นางสาวครองจิต  เขียวเจริญ  เจาหนาทีบ่ริหารงานสรรพสามิต 7 
       ชวยราชการกรมสรรพากร 
25. นายจําเริญ   วิจารณตั้งสกุล  เจาหนาทีต่รวจสรรพสามิต 7 
       สํานักงานสรรพสามิตพื้นทีน่นทบุรี 
26. นางวันเพญ็   เอกตระกูล  เจาหนาทีต่รวจสรรพสามิต 7 
       สํานักงานสรรพสามิตพื้นทีพ่ระนครศรีอยุธยา 2 
27. นางปราณี   อุนพวก   เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 7 
       สํานักงานสรรพสามิตพื้นทีพ่ระนครศรอียุธยา 2 
28. นายณรงคชัย  แสงไชย   เจาหนาทีบ่ริหารงานสรรพสามิต 7 
       สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแกว 
29. นายเอกรินทร  ประไพกรเกียรติ  เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 7 
       สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแกว 
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30. นายจรูญ   ราชกิจจา  เจาหนาทีต่รวจสรรพสามิต 7 
       สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร 
31. นายประดิษฐ  ปฐมวานิช  เจาหนาทีบ่ริหารงานสรรพสามิต 7 
       สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี สาขาบานโปง 
32. นายทนงศักดิ ์  มหาโภคประเสริฐ เจาหนาทีบ่ริหารงานสรรพสามิต 7 
       สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม 
33. นายสมจติต   คําทรัพย  เจาหนาทีบ่ริหารงานชาง 7 
       กลุมงานพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนคิ 

 
กรมสรรพากร 
34. นายทรงศักดิ ์  บุญระพงษเจรญิ  นักวิชาการสรรพากร 8 ว. 
       สวนกํากับดูแลผูเสียภาษ ี
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 
       (ชวยราชการสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 9) 
35. นางสาวจิราพร  งามวิทยโรจน  นักวิชาการสรรพากร 8 ว. 
       สวนกํากับดูแลผูเสียภาษี  
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 
36. นายนิพนธ   หลอตระกูล  เจาหนาทีต่รวจสอบภาษี 8 ว. 
       สวนกํากับดูแลผูเสียภาษ ี
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ 
37. นายยุทธศกัดิ ์  จรกิจ   นักวิชาการสรรพากร 8 ว. 
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 
38. นายเชาวเรศ   บุญจนัทร  นักวิชาการสรรพากร 8 ว. 
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลําภ ู
39. นางสาวนัยนา   ฤทธิ์เกรียงไกร  นักวิชาการสรรพากร 8 ว. 
       สวนกํากับดูแลผูเสียภาษ ี
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่สมทุรสาคร 
40. นางวันเพญ็   ไชยวรรณ  เจาหนาทีต่รวจสอบภาษี 8 ว. 
       สวนกํากับดูแลผูเสียภาษ ี
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่ลําปาง 
41. นายเรืองศักดิ ์  พิธานพร   นักวิชาการสรรพากร 8 ว. 
       สวนกํากับดูแลผูเสียภาษ ี
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 12 
42. นางสาวกมลภรณ  เศรษฐสุข  นักวิชาการสรรพากร 8 ว. 
       สวนกํากับดูผูเสียภาษ ี
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่รอยเอ็ด 
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43. นายวินัย   เนื้อนาจนัทร  นักวิชาการสรรพากร 8 ว. 
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร 
44. นายพีระพล   กาญจนดิลก  นักวิชาการสรรพากร 8 ว. 
       สวนกํากับดูแลผูเสียภาษ ี
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 
45. นางสาวสํารวย  หลังสัน   เจาหนาทีต่รวจสอบภาษี 8 ว. 
       สวนกํากับดูแลผูเสียภาษ ี
       สํานักงานสรรรพากรพื้นที่สุโขทัย   
       (ชวยราชการงานตรวจราชการ 2) 
46. นายปญญา   แกวมูลเนียม  เจาหนาทตีรวจสอบภาษี 8 ว. 
       สวนกํากับดูแลผูเสียภาษ ี
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 
47. นางกันยา   กองขุนชาญ  นักวิชาการสรรพากร 8 ว. 
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1 
48. นางสาวทองคํา  คงทอง   นักวิชาการสรรพากร 8 ว. 
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่สิงหบรีุ 
49. นายเศรษฐพงศ  ศิรินุพงศ  นักวิชาการสรรพากร 8 ว. 
       สวนกํากับดูแลผูเสียภาษ ี
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่พังงา 
50. นางมาเรียม   เมืองหมุด  นักวิชาการสรรพากร 8 ว. 
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ 
       (ชวยราชการสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13) 

 
 


