
รายชื่อผูเขารับการฝกอบรม / สัมมนา 
หลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง” รุนที่ 3/2550 

จัดโดยสํานักฝกอบรม  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
ระหวางวันที่ 18 มิถุนายน – 18 กรกฎาคม 2550 

******************************* 
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
1. นางสาวธนาวรรณ  ไพศาลพานิชย  นักวิชาการคอมพิวเตอร 7 วช. 
       ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
กรมธนารักษ

2. นายประมาณ   เปล่ียนสมัย  เจาหนาที่จดัผลประโยชน 7 

       สํานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร  
3. นางกัลยา   ชัยวิรัช   เจาหนาที่จดัผลประโยชน 7 

       สํานักงานธนารักษพ้ืนที่แพร 
4. นางวาร ี   เฟองสํารวจ  นายชางสํารวจ 7 

       สํานักงานธนารักษพ้ืนที่สระแกว 
5. นายสมจิตร   ทองบริสุทธิ์  เจาหนาที่จดัผลประโยชน 7 

       สํานักบริหารที่ราชพัสดุ 2 

6. นางวรรนรักษ  ธนธรรมทิศ  เจาหนาทีบ่ริหารงานพัสด ุ7 

       สํานักบริหารเงินตรา 
7. นางศุกรศิริ   บุญญเศรษฐ  เจาหนาที่จดัผลประโยชน 7 
       สํานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร 

 
กรมบัญชีกลาง 
8. ร.ต.ท. (ญ) อรวรรณ  เลิศโอภาส  นิติกร 7 
       สํานักมาตรฐานดานกฎหมายและระเบียบการคลัง 
9. นางสางบังอร   มุกดาอุดม  นักวิชาการเงินและบญัชี 7  
       สํานักงานเลขานุการกรม 
10. นางสาวศริิพร  เกินเกษม  นักประชาสัมพันธ 7 
       สํานักงานเลขานุการกรม 

11. นายสมชาย   โชติกรณ  เจาหนาทีบ่ริหารงานการคลงั 7 
       สํานักงานคลังจังหวัดยะลา เขต 7 
12. นายสุวิช   เทศนา   นักวิชาการคลงั 7 
       สํานักงานคลังเขต 6 จังหวัดพิษณุโลก 
13. นายวรรณชัย  อติพลสกุล  เจาหนาทีบ่ริหารงานการคลงั 7 
       สํานักงานคลังจังหวัดสระแกว เขต 2 
14. นางประภาวด ี  สุคันธมาลัย  เจาหนาทีบ่ริหารงานการคลงั 7 
       สํานักงานคลังจังหวัดสิงหบรีุ เขต 1   
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กรมศุลกากร 
15. นางมัสนา   ชัยบัณฑิตย  นักวิทยาศาสตร  7 ว. 
       สํานักงานศุลกากรกรุงเทพฯ 
16. นางยุวรัตน   นิลจันทร  สารวัตรศุลกากร 7 
       สํานักงานศุลกากรกรุงเทพ 
17. นางศุทธกิานต  กริชไกรวรรณ  สารวัตรศุลกากร 7 
       สํานักสิทธิประโยชนทางภาษีอากร 
18. นายประพันธ  พิสมยรมย  นิติกร 7 ว. 
       สํานักกฎหมาย 
19. นางบษุราภรณ  ตันตาปกุล  เจาหนาทีป่ระเมินอากร 7 ว. 
       กลุมงานพิกัดอัตราศุลกากร 
20. นางสาวศกุรฑารัตน  เจริญหิรัญยิ่งยศ  นักวิทยาศาสตร 7 ว. 
       กลุมพิกัดอัตราศุลกากร 

 
กรมสรรพสามิต 
21. นางยุพเรศ   เวณุโกเศศ  เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 7 
       สํานักงานเลขานุการกรม 
22. นางศิริพร   ทองอยูเย็น  เจาหนาทีบ่ริหารงานสรรพสามิต 7 
       สํานักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร 
23. นายสมชาย   ศรีประทุมรักษ  เจาหนาทีต่รวจสรรพสามิต 7 
       สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่อางทอง 
24. นายสุวัจน   วิตรวิชัย   เจาหนาทีบ่ริหารงานธุรการ 7 
       สํานักงานสรรพสามิตพื้นทีพ่ระนครศรีอยุธยา 1 
25. นางสุพัตรา   พงษหิรัญ  เจาหนาทีบ่ริหารงานสรรพสามิต 7 
       สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงหบุรี 
26. นางสาวสรีุย   ศรีสัมฤทธิ์  เจาพนักงานสรรพสามิต 7 
       สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2 
27. นายประเสริฐ  นุชผดุง   เจาหนาทีต่รวจสรรพสามิต 7 
       สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1 
28. นางสมลักษณ  เอ้ือศักดิ์สุภา  เจาหนาทีบ่ริหารงานสรรพสามิต 7 
       สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี 
29. นายประวทิย  ศรีวิเชียร  สรรพสามิตพื้นที่สาขา 
       สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี 
       สาขาเมืองสุพรรณบุรี 
30. นายสุวิชชา   ธนศีลังกูร  เจาหนาทีบ่ริหารงานสรรพสามิต 7 
       สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี 
       สาขาเมืองสุพรรณบุรี 
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31. นายสถาปนา  พรหมแกวกุล  เจาหนาทีบ่ริหารงานสรรพสามิต 7 
       สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎรธาน ี
32. นางพัชราวด ี  วิเชียรณรัตน  เจาหนาทีบ่ริหารงานสรรพสามิต 7 
       สํานักงานสรรพสามิตพื้นทีน่ครศรีธรรมราช 
33. นางสาวจนัทรสุดา  วงษมาลัย  เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 7 
       สํานักงานสรรพสามิตพื้นทีน่ราธิวาส 
34. นายอาคม   กนกพรสี่ภาค  เจาหนาทีบ่ริหารงานสรรพสามิต 7 
       สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี 

 
กรมสรรพากร 
35. นางอุบลรัตน  วังสุวรรณ  นักวิชาการภาษี 8 ว. 
       กลุมประมาณการรายได สํานักแผนภาษ ี
36. นางสาววาสุณีย  วงศสวัสดิ ์  นักวิชาการสรรพากร 8 ว. 
       สวนกํากับดูแลผูเสียภาษ ี 
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 
37. นางวินนา   อวมเชิดฉาย  เจาหนาทีต่รวจสอบภาษ ี8 ว. 
       สวนกํากับดูแลผูเสียภาษ ี
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7 
38. นางอรนนัท   ใจสุข   เจาหนาทีต่รวจสอบภาษ ี8 ว. 
       สวนกํากับดูแลผูเสียภาษ ี
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่ตรงั 
39. นางสาวทอแสง  ศรีวิรุฒ   เจาหนาทีต่รวจสอบภาษ ี8 ว. 
       สวนกํากับดูแลผูเสียภาษ ี
       สํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ 
40. นางสาวพรสุดา  งามศิลปกิจ  นักวิชาการสรรพากร 8 ว. 
       สวนกํากับดูแลผูเสียภาษ ี
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่อางทอง 
41. นางสุรางค   ตนานนท  เจาหนาทีต่รวจสอบภาษ ี8 ว. 
       สวนกํากับดูแลผูเสียภาษ ี
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม 1 
42. นางสิริมา   สุดลาภา  เจาหนาทีต่รวจสอบภาษ ี8 ว. 
       สวนกํากับดูแลผูเสียภาษ ี
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 
43. นางศรัลยา   เอ่ียมชนะ  เจาหนาทีต่รวจสอบภาษ ี8 ว. 
       สวนกํากับดูแลผูเสียภาษ ี
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธาน ี
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44. นางสุขุบาล   คุณวงศ   เจาหนาทีต่รวจสอบภาษ ี8 ว. 
       สวนกํากับดูแลผูเสียภาษ ี
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่เลย 
45. นางสาวรสนาพร  จุฑาสมิต  เจาหนาทีต่รวจสอบภาษ ี8 ว. 
       สวนกํากับดูแลผูเสียภาษ ี
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2 
46. นางนภิา   จันทรจิราวุฒกุิล  นักวิชาการสรรพากร 8 ว. 
       สํานกังานสรรพากรพื้นที่สระแกว 

47. นายดนัย   ไลทอง   เจาหนาทีต่รวจสอบภาษ ี8 ว. 
       สวนกํากับดูแลผูเสียภาษ ี
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 

48. นางนติยา   อบถม   เจาหนาทีต่รวจสอบภาษ ี8 ว. 
       สวนกํากับดูแลผูเสียภาษ ี
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 
49. นายถาวร   ประสานจติต  นักวิชาการสรรพากร 8 ว. 
       สวนกํากับดูแลผูเสียภาษ ี
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูม ิ
50. นายวินิตย   ตัณฑมาสน  นักวิชาการสรรพากร 8 ว. 
       สํานักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส 
 

 
 
*หมายเหตุ  หากมีขอสงสยัในการเดินทางไปสถานที่ฝกอบรม  
   กรุณาติดตอ  
  1.  คุณเสมอมาศ หมายเลขโทรศัพท 0-2727-3217   
         สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตรสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) 
     2.  หมายเลขโทรศัพท 0-2290-0125 

       โรงแรมเจาพระยาปารค ถนนรัชดาภิเษก  กรุงเทพฯ 


