
รายชื่อผูเขารับการฝกอบรม / สัมมนา 
หลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง” รุนที่ 6/2550 

จัดโดยสํานักฝกอบรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
ระหวางวันที่ 14 สิงหาคม – 13 กนัยายน 2550 

******************************* 
 
กรมธนารักษ 
1. นายสมชาย   สมวัน   นายชางสํารวจ 7 

       สํานักงานธนารักษพ้ืนที่มหาสารคาม 
2. นางประพมิภรณ  ตันเจริญ  เจาหนาที่จดัผลประโยชน 7 

       สํานักงานธนารักษพ้ืนที่ยโสธร 
3. นายสุชาต ิ   เส็งศรี   เจาหนาทีบ่ริหารงานประเมนิราคาทรัพยสิน 7 

       สํานักงานธนารักษพ้ืนที่ชัยภมูิ 
4. นายดาํรง   ชูทอง   นายชางสํารวจ 7 

       สํานักงานธนารักษพ้ืนที่ภูเก็ต 
5. นายเฉลย   วงศบัณฑติ  เจาหนาทีบ่ริหารงานประเมนิราคาทรัพยสิน 7 

       สํานักงานธนารักษพ้ืนที่กาฬสินธุ 
6. นางสาวสราญจติต  สุกุมารพันธุ  เจาหนาทีดู่เงิน 7 
       สํานักบริหารเงินตรา 
 
กรมบัญชีกลาง 
7. นางสาวสุธรีา   กิจนาบูรณ  นักบัญชี 7 ว. 
       สํานักมาตรฐานดานการบัญชีภาครัฐ 
8. นายปรีชา   อาษาชํานาญ  เจาหนาทีบ่ริหารงานการคลงั 7 
       สํานักงานคลังจังหวัดสตูล 
9. นางเพ็ญลดา   สายสวัสดิ ์  เจาหนาทีบ่ริหารงานการคลงั 7 
       สํานักงานคลังจังหวัดชุมพร 
10. นายนพวชัร   อติวรรณาพัฒน  เจาหนาทีบ่ริหารงานการคลงั 7 
       สํานักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
11. นางสมพร   เจกสูงเนิน  เจาหนาทีบ่ริหารงานการคลงั 7 
       สํานักงานคลังจังหวัดตาก 
12. นายบุญชวย   สมอหมอบ  เจาหนาทีบ่ริหารงานการคลงั 7 
       สํานักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ 
13. นางมิสสราญ  ศรอราม   เจาหนาทีบ่ริหารงานการคลงั 7 
       สํานักงานคลังจังหวัดเชียงราย 
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กรมศุลกากร 
14. นายวันชยั   มีสุนทร   สารวัตรศุลกากร 7 
       สํานักตรวจสอบอากร 
15. นายพิษณุวัตร  สันติคุณากุล  สารวัตรศุลกากร 7 
       สํานักงานศุลกากรทาเรือแหลมฉบัง 
16. นายสถาพร   เนตรมุกดา  สารวัตรศุลกากร 7 
       สํานักงานศุลกากรกรุงเทพ 
17. นางกัลยา   อริยฉัตรกุล  เจาหนาทีป่ระเมินอากร 7 ว. 
       กลุมงานพิกัดอัตราศุลกากร 
18. นายสําราญ   ปญญามิตร  นิติกร 7 ว. 
       สํานักกฎหมาย  
19. นายธีระชยั   แทนกาญจนภรณ เจาหนาทีป่ระเมินอากร 7 ว. 
       กลุมงานพิกัดอัตราศุลกากร  

 
กรมสรรพสามิต 
20. นายสาธติ   ปนรัตน   เจาหนาทีบ่ริหารงานสรรพสามิต 7 
       สํานักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร  
21. นายทวีป   สอนชา   เจาหนาทีบ่ริหารงานสรรพสามิต 7 
       สํานักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร 
22. นางกนกพร   หริรักษหรรษา  เจาหนาทีบ่ริหารงานสรรพสามิต 7 
       สํานักบริหารการจัดเก็บภาษ ี2 
23. นายวสันต   บํารุงกิจ   นักประชาสัมพันธ 7 
       สํานักงานเลขานุการกรม 
24. นายกฤษฎา   อมราภรณ  เจาหนาทีต่รวจสรรพสามิต 7 
       สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 
25. นางสีไพร   อ๊ึงบํารุงพันธ  เจาหนาทีต่รวจสรรพสามิต 7 
       สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท 
26. นายคมวชิ   สุขพจนี   เจาหนาทีต่รวจสรรพสามิต 7 
       สํานักงานสรรพสามิตพื้นทีพ่ระนครศรีอยุธยา 2 
27. นายสุทธดิล   ศรีสงวนสกุล  เจาหนาทีบ่ริหารงานสรรพสามิต 7 
       สํานกังานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 
28. นายสุรศกัดิ ์  เพชรศรี   เจาหนาทีบ่ริหารงานสรรพสามิต 7 
       สํานักงานสรรพสามิตพื้นทีฉ่ะเชิงเทรา 
29. นางสาวเสาวนีย  มาลัยพงษ  เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 7 
       สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1 
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30. นายธน ู   ใจงาม   สรรพสามิตพื้นที่สาขา 
       สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี สาขาทามวง 
31. นายสุรชัย   ฤกษศิริพงษ  เจาหนาทีบ่ริหารงานสรรพสามิต 7 
       สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี 
32. นายวิบูลย   สังขวิเศษ  เจาหนาทีต่รวจสรรพสามิต 7 
       สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี 
33. นางกมลลักษณ  นาวัฒนไพบูลย  เจาหนาทีต่รวจสรรพสามิต 7 
       สํานักงานสรรพสามิตพื้นทีพ่ระนครศรีอยุธยา 2 

 

กรมสรรพากร 
34. นางพรทิพย   นิลกําแหง  เจาหนาทีต่รวจสอบภาษ ี8 ว. 
       สวนกํากับดูแลผูเสียภาษ ี
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14 
35. นางสาวกลอยจิตต  พงศธนสาร  นักวิชาการสรรพากร 8 ว. 
       สวนกํากับดูแลผูเสียภาษ ี
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2 
36. นางสาวสนุีย  ตติยะธนสาร  นักวิชาการสรรพากร 8 ว. 
       สวนกํากับดูแลผูเสียภาษ ี
       สํานกังานสรรพากรพื้นที่ยะลา 
       (ชวยราชการสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15) 
37. นางสาวสมสุข  สุฐาปญณกุล  เจาหนาทีต่รวจสอบภาษ ี8 ว. 
       สวนกํากับดูแลผูเสียภาษ ี
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13 
38. นางสาวอารี   ปุยเจริญ  เจาหนาทีต่รวจสอบภาษ ี8 ว. 
       สวนกํากับดูแลผูเสียภาษ ี
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2 
39. นางธนพร   กล่ินศรีสุข  นักวิชาการสรรพากร 8 ว. 
       สวนกํากับดูแลผูเสียภาษ ี
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 
40. นางเสาวคนธ  วัฒนะรัตน  นักวิชาการสรรพากร 8 ว. 
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ 
       (ชวยราชการสํานักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ) 
41. นายพิชัย   จันทรจิราวุฒกุิล  นักวิชาการสรรพากร 8 ว. 
       สวนกํากับดูแลผูเสียภาษ ี
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร 
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42. นายปญญา   แกวมูลเนียม  เจาหนาทีต่รวจสอบภาษ ี8 ว. 
       สวนกํากับดูแลผูเสียภาษ ี
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 
43. นายทองด ี   โพสถาพร  นักวิชาการสรรพากร 8 ว. 
       สวนกํากับดูแลผูเสียภาษ ี
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่ลําพูน 
44. นางสาวนวพร  ศรียุกต   นักวิชาการสรรพากร 8 ว. 
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่ตราด 
45. นางสาวเพราพรรณ  กิตติกูล   นักวิชาการสรรพากร 8 ว. 
       สวนกํากับดูแลผูเสียภาษ ี
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่ตราด 
       (ชวยราชการสํานักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1) 
46. นายวิรัช   คงวิจิตรวงศ  นักวิชาการสรรพากร 8 ว. 
       สวนกํากับดูแลผูเสียภาษ ี
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 
47. นายศักดา   ศิริสมบูรณเวช  นักวิชาการสรรพากร 8 ว. 
       สวนกํากับดูแลผูเสียภาษ ี
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ 
48. นายพิทยา   สิงหสงา   นักวิชาการสรรพากร 8 ว. 
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 11 
49.นายนิวัต ิ   สุปรียธิติกุล  นักวิชาการสรรพากร 8 ว. 
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ 

 
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
50. นายยุทธพงษ  เอ่ียมแจง  เศรษฐกร 7 ว. 
       สํานักเงินกูโครงการ 
 
 
 


