
รายชื่อผูเขารับการฝกอบรม / สัมมนา 
หลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง” รุนที่ 4/2550 

จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ระหวางวันที่ 25 กรกฎาคม – 24 สิงหาคม 2550 

******************************* 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
1. นายไว  คงทวี    เจาหนาที่เครื่องคอมพิวเตอร 7 
       ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

กรมธนารักษ 
2. นางปานทพิย  มั่งบางยาง   เจาหนาที่จดัผลประโยชน 7 

       สํานักงานธนารักษพ้ืนที่ราชบุรี 
3. นางวีณากร  ศรีสมนึก   เจาหนาที่จดัผลประโยชน 7 

       สํานักงานธนารักษพ้ืนที่ชัยนาท 
4. นางมนพัทธ  เหรียญกลางกุล   เจาหนาที่จดัผลประโยชน 7 

       สํานักงานธนารักษพ้ืนที่ขอนแกน 
5. นางสายทอง  พุมอิ่มผล   เจาหนาที่จดัผลประโยชน 7 

       สํานักบริหารที่ราชพสัดุกรุงเทพมหานคร 
6. นายพรรณสฤษฎ เพ็งอุบล   นายชางสํารวจ 7 

       สํานักงานธนารักษพ้ืนที่กาญจนบุรี 
 
กรมบัญชีกลาง 
7. นางสาวบังอร  มุกดาอดุม   นักวิชาการเงินและบญัชี 7 
       สํานักงานเลขานุการกรม 
8. นางสาวเกษณ ี ตรีรัตนถวัลย   นิติกร 7 ว. 
       สํานักความรับผิดทางแพง 
9. นางมณีโชค  ตติยไตยรงค   นักบัญชี 7 ว. 
       กลุมงานมาตรฐานดานการตรวจสอบภายใน 
10. นางสาวพลิาส หะยีสาแม็ง   เจาหนาทีบ่ริหารงานการคลงั 7 
       สํานักงานเลขานุการกรม 
11. นางปทุม  อูเจริญ    เจาหนาทีบ่ริหารงานการคลงั 7 
       สํานักงานคลังจังหวัดระนอง 
12. นางสุดาพร  ขําสาคร    เจาหนาทีบ่ริหารงานการคลงั 7 
       สํานักงานคลังจังหวัดหนองบัวลําภ ู
13. นางแจมศรี  ใยสําลี    นักวิชาการคลงั 7 
       สํานักงานคลังเขต 1 (จังหวัดพระนครศรอียุธยา) 
 



      -2- 
 

กรมศุลกากร 
14. นายชูศักดิ ์  เหมะจันทร   สารวัตรศุลกากร 7 
       สํานักสิทธิประโยชนทางภาษีอากร 
15. นายสมศกัดิ ์ สุขสมโสตร   เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 7 
       สํานักงานศุลกากรทาเรือกรุงเทพ 
16. นางประพิณ  รัตนคูสกุล   นักวิทยาศาสตร 7 ว. 
       สํานักงานศุลกากรตรวจสินคาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
17. นางนภา  เหลาวีระกุล   นักวิทยาศาสตร 7 
       กลุมงานวิเคราะหสินคา 
18. นายภิรมย  กาญจณพงศ   นิติกร 7 ว. 
       สํานักกฎหมาย 

 
กรมสรรพสามิต 
19. นายธนา  ปลั่งสอน   วิศวกร 8 ว. 
       กลุมงานพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนคิ 
20. นางสมพิศ  ทับยัง    เจาหนาทีบ่ริหารงานสรรพสามิต 7 
       สํานักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร 
21. นายประถม  ทรัพยมูล   เจาหนาทีบ่ริหารงานสรรพสามิต 7 
       สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี สาขาชัยบาดาล 
22. นางปารติา  สุขปยังคุง   เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 7 
       สํานักงานสรรพสามิตพื้นทีน่นทบุรี 
23. ส.อ.สมบุญ  มาลา    เจาหนาทีบ่ริหารงานสรรพสามิต 7 
       สํานักงานสรรพสามิตพื้นทีสระบุรี 
24. นายสุรพล  วงษสุวรรณ   เจาหนาทีบ่ริหารงานสรรพสามิต 7 
       สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 
25. นายกิตตวิัฒน สุขสวัสดิ์   เจาหนาทีบ่ริหารงานสรรพสามิต 7 
       สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2 
26. นางสุชีลา  พินิจเวชการ   เจาหนาทีบ่ริหารงานสรรพสามิต 7 
       สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2 
27. นางสุวรรณี  บุญชะตา   เจาหนาทีบ่ริหารงานสรรพสามิต 7 
       สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี 
28. นายสานนท  เจตสิกทัต   เจาหนาทีบ่ริหารงานสรรพสามิต 7 
       สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี สาขาเมอืงราชบุรี 
29. นางยุรี  แกวกากรณ   เจาหนาทีบ่ริหารงานสรรพสามิต 7 
       สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม 
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30. นายสุรัตน  แสงเนตร   เจาหนาทีต่รวจสรรพสามิต 7 
       สํานักงานสรรพสามิตพื้นทีภู่เก็ต 
31. นายสุชิน  พุมพวง    เจาหนาทีบ่ริหารงานสรรพสามิต 7 
       สํานักงานสรรพสามิตพื้นทีน่ราธิวาส  

    
กรมสรรพากร 
32. นางปทมา  รัตนเมธานนท   เจาหนาทีต่รวจสอบภาษ ี8 ว. 
       สวนกํากับดูแลผูเสียภาษ ี 
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7 
33. นายศักดิช์าย สินไชย    นักวิชาการสรรพากร 8 ว. 
       สวนกํากับดูแลผูเสียภาษ ี 
       สํานักงานสรรการพื้นที่กระบี ่
34. นางศิริพร  ปราบนคร   เจาหนาทีต่รวจสอบภาษ ี8 ว. 
       สวนกํากับดูแลผูเสียภาษ ี
       สํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ 
35. นางสาววภิาว ี รุจิรุจนกุล   นักวิชาการภาษีสรรพากร 8 ว. 
       สวนกํากับดูแลผูเสียภาษ ี
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่สระแกว 
36. นายสมบรูณ สุริยะวงศกุล   เจาหนาทีต่รวจสอบภาษ ี8 ว. 
       สวนกํากับดูแลผูเสียภาษ ี
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 
37. นางนพวรรณ กูเจริญพันธุ   เจาหนาทีต่รวจสอบภาษ ี8 ว. 
       สวนกํากับดูแลผูเสียภาษ ี
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต 
38. นางคนึงนิจ  วงศวิเศษ   เจาหนาทีต่รวจสอบภาษ ี8 ว. 
       สวนกํากับดูแลผูเสียภาษ ี
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธาน ี
39. นายวิจิตร  สุวภาพ    เจาหนาทีต่รวจสอบภาษ ี8 ว. 
       สวนกํากับดูแลผูเสียภาษ ี
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่ปทมุธาน ี2 
40. นายสมบรูณ ประกอบการ   เจาหนาทีต่รวจสอบภาษ ี8 ว. 
       สวนกํากับดูแลผูเสียภาษ ี
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 2 
41. นางสาวซารีนา เจะซู    เจาหนาทีต่รวจสอบภาษ ี8 ว. 
       สวนกํากับดูแลผูเสียภาษ ี
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2 
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42. นายไพฑรูย  ทองแจม   นักวิชาการสรรพากร 8 ว. 
       สวนกํากับดูแลผูเสียภาษ ี
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 

43. นางจารีย  สุริยรังสี    เจาหนาทีต่รวจสอบภาษ ี8 ว. 
       สวนกํากับดูแลผูเสียภาษ ี
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2 
44. นายประมุกข เล่ียนศิริ    นักวิชาการสรรพากร 8 ว. 
       สวนกํากับดูแลผูเสียภาษ ี
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี 
45. นายประสงค พ่ึงสระนอย   นักวิชาการสรรพากร 8 ว. 
       สวนกํากับดูแลผูเสียภาษ ี
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ 
46. นางณฤด ี  โสภณวฒันา   เจาหนาทีต่รวจสอบภาษ ี8 ว. 
       สวนกํากับดูแลผูเสียภาษ ี
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2 
47. นางวัชราวัลย กาญจนสิริ   เจาหนาทีต่รวจสอบภาษ ี8 ว. 
       สวนกํากับดูแลผูเสียภาษ ี
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 

  

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
48. นายชัยภฎั  เตมียบุตร   นักวิชาการคลงั 7 ว. 
 
สํานักงานเศรษฐกิจการคลงั 
49. นายพีรเมศร วุฒิธรเนติรักษ   เศรษฐกร 8 ว. 
50. นายสมคดิ  บุญลนเหลือ   เศรษฐกร 7 ว. 

 


