
รายชื่อผูเขารับการฝกอบรม / สัมมนา 
หลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง” รุนที่ 5/2550 

จัดโดยสํานักฝกอบรม  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
ระหวางวันที่ 6 สิงหาคม – 6 กันยายน 2550 

******************************* 
กรมธนารักษ 
1. นางสาวศุลีพร  เพ่ิมพูล   เจาหนาที่จดัผลประโยชน 7 
       สํานักงานธนารักษพ้ืนที่สิงหบุรี 
2. นางสาววงเดือน  สิงหวิจารณ  เจาหนาที่จดัผลประโยชน 7 
       สํานักงานธนารักษพ้ืนที่สระแกว 
3. นายดนูวัส   นิ่มไพบูลย  เจาหนาที่จดัผลประโยชน 7 
       สํานักงานธนารักษพ้ืนที่เลย 
4. วาที่ ร.ต.วาสิทธิ ์  นนทสิน   นิติกร 7 ว. 
       กลุมงานกฎหมาย 
5. นายอังกูร   บัวศร ี   เจาหนาที่จดัผลประโยชน 7 
       สํานักงานธนารักษพ้ืนที่นครนายก 
6. นางกฤษณา   หอมชู   เจาหนาที่จดัผลประโยชน 7 
       สํานักงานธนารักษพ้ืนที่อุทัยธาน ี

 

กรมบัญชีกลาง 
7. นางสาวจิราภรณ  ดานไทยวัฒนา  นักบัญชี 7 ว. 
       กลุมงานพัฒนาเงินนอกงบประมาณ 
8. นางสาวสุจรีา   ขําขา   นักบัญชี 7 ว. 
       สํานักบริหารการจายเงินเดือน คาจาง  
       บําเหน็จบํานาญ  
9. นายสุรชัย   ไหมบัวเขียว  เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 7 
       สํานักงานเลขานุการกรม 
10. นายปยพงษ   เพ็ญสวัสดิ ์  เจาหนาทีบ่ริหารงานการคลงั 7 
       สํานักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช 
11. วาที่ ร.อ.ปยะเกียรติ  ล้ิมประยูรวงศ  เจาหนาทีบ่ริหารงานการคลงั 7 
       สํานักงานคลังจังหวัดพัทลุง 
12. นายสุมิตร   มากทรัพย  เจาหนาทีบ่ริหารงานการคลงั 7 
       สํานักงานคลังจังหวัดสระแกว 
13. นายเจษฎา   โพธิจินดา  เจาหนาทีบ่ริหารงานการคลงั 7 
       สํานักงานคลังจังหวัดพิษณโุลก 
14. นายธานีวฒัน  วงศประทุม  เจาหนาทีบ่ริหารงานการคลงั 7 
       สํานักงานคลังจังหวัดหนองบัวลําภ ู
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กรมศุลกากร 
15. นายชุติวฒัน  วรรธนผล  สารวัตรศุลกากร 8 
       กลุมงานพิกัดอัตราศุลกากร 
16. นายมนตรี   บุญศร ี   บุคลากร 7 
       สํานักบริหารและพัฒนาบคุคล 
17. นายวิโรจน   มณีเนตร  สารวัตรศุลกากร 7 
       สํานักงานศุลกากรภาคที่ 2 
18. นายอนุชิต   พราวพันธุ  นักวิทยาศาสตร 7 ว. 
       กลุมงานวิเคราะหสินคา 
19. นางสันตชุิม   ศรีรัญเพชร  เจาหนาทีป่ระเมินอากร 7 ว. 
       กลุมงานมาตรฐานพิธีการศุลกากร 
20. นายมนชยั   คูวิมล   นิติกร 7 ว. 
       สํานักกฎหมาย   
 
   
กรมสรรพสามิต 
21. นางสาวอษุณีย  ไทยาพงศสกุล  เจาหนาทีต่รวจสอบภาษ ี7 
       สํานักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร 
22. นางสวรส   สุทธิประภา  เจาหนาทีบ่ริหารงานสรรพสามิต 7 
       สํานักงานบริหารการจัดเกบ็ภาษี 2 
23. นายอนิรุต   หนูหนาย  เจาหนาทีบ่ริหารงานสรรพสามิต 7 
       สํานักงานบริหารการจัดเกบ็ภาษี 3 
24. นายโกศล   ล่ันซาย   เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 7 
       สํานกังานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร 
25. นางวรรณา   โปรงเจริญ  เจาหนาทีบ่ริหารงานสรรพสามิต 7 
       สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 
26. นายสุวิทย   วิเศษ   เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 7 
       สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท 
27. นางยุพิน   เทียนลม  เจาหนาทีต่รวจสรรพสามิต 7 
       สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี สาขาโคกสําโรง 
28. นายสุเทพ   ชินาลัย   เจาหนาทีบ่ริหารงานสรรพสามิต 7 
       สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่จนัทบุรี สาขานายายอาม 
29. นายเสถียร   ธีระศิลป  เจาหนาทีบ่ริหารงานสรรพสามิต 7 
       สํานักงานสรรพสามิตพื้นทีฉ่ะเชิงเทรา 
30. นายวานิช   สมบูรณ   สรรพสามิตพื้นที่สาขา 

       สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี  
       สาขาสังขละบรีุ 
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31. นางสาวบงัอร  แสงสวาง  เจาหนาทีบ่ริหารงานสรรพสามิต 7 
       สํานักงานสรรพสามิตพื้นทีน่ครปฐม 2 
32. นายสุรินทร   ปนยารชุน  เจาหนาทีบ่ริหารงานสรรพสามิต 7 
       สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี 
33. นายนุกูล   โพธิ์เพชร  เจาหนาทีบ่ริหารงานสรรพสามิต 7 
       สํานักงานสรรพสามิตพื้นทีพั่งงา 
34. นายสุทธดิล   ศรีสงวนสกุล  เจาหนาทีบ่ริหารงานสรรพสามิต 7 
       สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 

 

กรมสรรพากร 
35. นายดนัย   ไกรปก   นักวิชาการสรรพากร 8 ว. 
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 
36. นางปทมา   รัตนเมธานนท  เจาหนาทีต่รวจสอบภาษ ี8 ว. 
       สวนกํากับดูแลผูเสียภาษ ี
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7 
37. นางสาวศภุด ี  ถนอมศักดิ์กุล  เจาหนาทีต่รวจสอบภาษ ี8 ว. 
       สวนกํากับดูแลผูเสียภาษ ี
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 
38. นายทรงศกัดิ ์  บุญระพงษเจรญิ  นักวิชาการสรรพากร 8 ว. 
       สวนกํากับดูแลผูเสียภาษ ี
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 
39. นางสาวอารีรัตน  โชคล้ําบุญ  เจาหนาทีต่รวจสอบภาษ ี8 ว. 
       สวนกํากับดูแลผูเสียภาษ ี
       สํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ 
40. นายวิวัฒน   สีหไตร   นักวิชาการสรรพากร 8 ว. 
       สวนกํากับดูแลผูเสียภาษ ี
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 
41. นางสาวลดัดาวัลย  กําจรวงศไพศาล  เจาหนาทีต่รวจสอบภาษ ี8 ว. 
       สวนกํากับดูแลผูเสียภาษ ี
       สํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ 
42. นางญาดา   ลาภานันท  เจาหนาทีต่รวจสอบภาษ ี8 ว. 
       สวนกํากับดูแลผูเสียภาษ ี
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง 
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43. นางสาวประกายมาศ  บุญกัลยา  นักวิชาการสรรพากร 8 ว. 
       สวนกํากับดูแลผูเสียภาษ ี
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 

44. นายสมชาย   มนตประสิทธิ ์  นักวิชาการสรรพากร 8 ว. 
       สวนกํากับดูแลผูเสียภาษ ี
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่แพร 
45. นายนิพนธ   หลอตระกูล  เจาหนาทีต่รวจสอบภาษ ี8 ว. 
       สวนกํากับดูแลผูเสียภาษ ี
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่ศรีษะเกษ 
46. นายเกษมศักดิ ์  เกษมสุพัฒน  นักวิชาการสรรพากร 8 ว. 
       สวนกํากับดูแลผูเสียภาษ ี
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร 
       (ชวยราชการสํานักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2) 
47. นายสมศกัดิ ์  ทองคํา   นักวิชาการสรรพากร 8 ว. 
       สวนกํากับดูแลผูเสียภาษ ี
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ 
48. นางสาวเบญจวรรณ  แซล่ี   นักวิชาการสรรพากร 8 ว. 
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช 
49. นางสมลักษณ  อโศกวัฒนะ  นักวิชาการสรรพากร 8 ว. 
       สวนกํากับดูแลผูเสียภาษ ี
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 
50. นายประชา   อดิเรกโชติกุล  นักวิชาการสรรพากร 8 ว. 
       สวนกํากับดูแลผูเสียภาษ ี
       สํานักงานสรรพากรพื้นทีอํานาจเจริญ 
       (ชวยราชการสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 6) 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 


