
รายชื่อผูเขารับการฝกอบรม / สัมมนา 
หลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง” รุนที่ 2/2550 

จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ระหวางวันที่ 4 – 29 มิถุนายน 2550 
******************************* 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
1. นางอุษา  ศรีภัทร   นักวิชาการคอมพิวเตอร 7 วช. 
      ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2. นางสาวรุงทิวา มณีวงศ   นักประชาสัมพันธ 7 ว. 
      กลุมการประชาสัมพันธ 

 
กรมธนารักษ 
3. นายพรชัย  ผาคาํ   นายชางสํารวจ 7 

      สํานักงานธนารักษพ้ืนที่เพชรบูรณ 
4. นายสุพร  นิยมเนตร  นายชางสํารวจ 7 

      สํานักงานธนารักษพ้ืนที่อุทัยธาน ี
5. นางสาวสุนนัทา หงษประภัศร  เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 7 

      สํานักกษาปณ 
6. นางสาวละออศรี รักปญญา  เจาหนาทีบ่ริหารการเงินและบัญชี 7 

      สํานักบริหารงานเงินตรา 
7. นางสาวสภุทัรา สองประทีป  เจาหนาที่จดัผลประโยชน 7 

      สํานักบริหารที่ราชพัสดุ 1 
 

กรมบัญชีกลาง 
8. นางฐิติรัชช  กาญจนพันธุ  นักบัญชี 7 ว. 
      กลุมงานมาตรฐานดานการตรวจสอบภายใน 
9. นางสาวสณีุย  มงคลเลิศพาณิช  นักวิชาการคลงั 7 
      สํานักมาตรฐานดานกฎหมายและระเบียบการคลัง 
10. นางสาวพนิดา พิทยาธรเทพ  นักวิชาการคลงั 7 
      สํานักสงเสริมประสิทธิภาพ 
11. นางภคมน  กิจธนะเสร ี  นักวิชาการคลงั 7 
      สํานักงานคลังเขต 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
12. นางสาวมาริสา สุทธิธน   เจาหนาทีบ่ริหารงานการคลงั 7 
      สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎรธานี เขต 7 
13. นายสมศกัดิ ์ ศรีนพรัตนกุล  นักวิชาการคลงั 7 
      สํานักงานคลังเขต 6 จังหวัดพิษณุโลก 
14. นางวันเพญ็  มั่นคง   เจาหนาทีบ่ริหารงานการคลงั 7    
      สํานักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี เขต 2 
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กรมศุลกากร 
15. นายเกษม  จริยาวัฒนานนท  สารวัตรศุลกากร 7 
      สํานักงานศุลกากรภาคที่ 1 
16. นายนพดล  แสกรุง   เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 7 
      สํานักบริหารและพัฒนาบคุคล 
17. นายพงศภัค  ตรีรัตนาเศรษฐ  สารวัตรศุลกากร 7 
      สํานักแผนภาษี 
18. นางวิราพรรณ ทรงสุจริตกุล  นักวิทยาศาสตร 7 ว. 
      สํานักงานศุลกากรกรุงเทพ 
19. นายวิชัย  มากวัฒนสุข  นิติกร 7 ว. 
      สํานักงานศุลกากรทาเรือกรุงเทพ 

 
กรมสรรพสามิต 
20. นางสายสมร ทองกองทุน  เจาหนาทีบ่ริหารงานสรรพสามิต 7 
      สํานักตรวจสอบ ปองกันและปราบปราม 
21. นางพลับพลึง ถนอมพลกรัง  เจาหนาทีบ่ริหารงานสรรพสามิต 7 
      สํานักบริหารการจัดเก็บภาษ ี2 
22. นางสาวเสาวลักษณ พวงหิรัญ  เจาหนาทีต่รวจสรรพสามิต 7 
      สํานักงานสรรพสามิตพื้นทีพ่ระนครศรีอยุธยา 2 
23. นายศักดิชั์ย  สุขประเสริฐ  เจาหนาทีบ่ริหารงานสรรพสามิต 7 
      สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี 
24. นายสมเชษฐ อําภา   เจาหนาทีต่รวจสรรพสามิต 7 
      สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท 
25. นายสมเกียรติ เย่ียงมานิต  เจาหนาทีบ่ริหารงานสรรพสามิต 7 
      สํานักงานสรรพสามิตพื้นทีฉ่ะเชิงเทรา 
26. นายเจษฎา  บุญครอง  สรรพสามิตพื้นที่สาขากบนิทรบุรี 
      สํานักงานสรรพสามิตพื้นทีป่ราจีนบุรี 
27. นายประพันธ แกวกากรณ  เจาหนาทีบ่ริหารงานสรรพสามติ 7 
      สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแกว 
28. นายธีระ  สะสินทร  นิติกร 7 สวนกฎหมาย 
      สํานักงานสรรพสามิตภาคที ่7 
29. นายอนุพงษ  บุญรอด   สรรพสามิตพื้นที่สาขา 
      สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี 
      สาขาเมืองกาญจนบุรี 
 
 
 
 



      -3- 
 

30. นางอัญชณา  อินทรศุภมาตย  เจาหนาทีบ่ริหารงานสรรพสามิต7 
      สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม 
31. นายวิโรจน  สมเกา   เจาหนาทีบ่ริหารงานสรรพสามิต 7 
      สํานักงานสรรพสามิตพื้นทีน่ครราชสีมา 
32. นางสาววชิชุมนตร สุวรรณมุณี  เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 7 
      สํานักงานสรรพสามิตพื้นทีป่ตตาน ี
 

กรมสรรพากร 
33. นายสาโรช  ทองประคํา  นิติกร 8 ว. 
      กลุมงานภาษซีอนฯ สํานักกฎหมาย 
34. นางสาวศภุนดิา บุญทดั   นิติกร 8 ว. 
      กลุมงานสืบสวนและคด ี
35. นายบรรเทา  พฤฒิสุนทร  เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 8 
      ฝายบริหารงานทั่วไป สํานักงานสรรพากรภาค 6 

36. นายมนตรี  แกวสกุลทอง  นักวิชาการสรรพากร 8 ว. 
      สวนกํากับดูแลผูเสียภาษ ีสํานักงานสรรพากรพื้นที่พังงา 
37. นายสนอง  ไชยเกต ุ  นักวิชาการสรรพากร 8 ว. 
      สํานักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธาน ี
38. นางกรรณิการ อุนธง   นักวิชาการสรรพากร 8 ว. 
      สวนกาํกับดแูลผูเสียภาษ ีสํานกังานสรรพากรพืน้ที่พระนครศรีอยุธยา 
39. นางสุนิสา  ฟุงกุศลมงคล  เจาหนาทีต่รวจสอบภาษ ี8 ว. 
      สวนกาํกับดแูลผูเสียภาษ ีสํานกังานสรรพากรพืน้ที่สงขลา 2 
40. นายสุกฤษฎ์ิ  เปาพงศงาน  เจาหนาทีต่รวจสอบภาษ ี8 ว. 
      สํานกังานสรรพากรพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 8 
41. นายศกัดิช์าย สินไชย   นักวิชาการสรรพากร 8 ว. 
      สวนกาํกับดแูลผูเสียภาษ ีสํานกังานสรรพากรพืน้ที่กระบี ่
42. นายธนวฒัน  อุฬารกลุ  เจาหนาทีต่รวจสอบภาษ ี8 ว. 
      สวนกาํกับดแูละผูเสียภาษี สํานกับริหารภาษธีุรกิจขนาดใหญ 
43. นางสาวคนึงนติย ไชยสมพงศพันธุ  เจาหนาทีต่รวจสอบภาษ ี8 ว. 
      สวนกาํกับดแูลผูเสียภาษ ีสํานกังานสรรพากรพืน้ที่กาฬสินธุ 
44. นายสุทธิชัย  ตันบญุยศิริเดช  นักวิชาการสรรพากร 8 ว. 
      สวนกาํกับดแูลผูเสียภาษ ีสํานกังานสรรพากรพืน้ที่ชลบรีุ 2 
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45. นายประกอบ เผือกนอย  นักวิชาการสรรพากร 8 ว. 
      สวนกาํกับดแูละผูเสียภาษี สํานกังานสรรพากรพืน้ที่ปตตาน ี
46. นายสมพร  เรืองรัชนีกร  เจาหนาทีต่รวจสอบภาษ ี8 ว. 
      สวนกาํกับดแูลผูเสียภาษ ีสํานกังานสรรพากรพืน้ที่ฉะเชิงเทรา 
47. นายชวลติ  จินตนานนท  เจาหนาทีต่รวจสอบภาษ ี8 ว. 
      สวนกาํกับดแูลผูเสียภาษ ีสํานกังานสรรพากรพืน้ทีน่ครปฐม 

 
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
48. นางสาวเสาวนีย จันทพันธ  นักบัญชี 7 ว. 
      สํานักเงินกูในประเทศ 

 
สํานักงานเศรษฐกิจการคลงั 
49. นางบุณฑริกา พรอมพันธุ  เศรษฐกร 7 ว. 
      สํานักนโยบายภาษ ี

50. นางสาวกรัิชฌา ตินตมุสิก  เศรษฐกร 7 ว. 
      สํานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและระหวางประเทศ 


