
รายช่ือผูเขารับการฝกอบรม / สัมมนา 
หลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง” รุนที่ 10/2549 

จัดโดย  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ระหวางวันที่ 26 กรกฎาคม – 24 สิงหาคม 2549 

******************************* 
สํานกังานปลดักระทรวงการคลัง 
 1. นางสาววันดี  เจริญประวัติ  เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 7 ว. 

       สํานักงานรัฐมนตรี 

 
กรมธนารกัษ 
 2. นายวัชรินทร  ศรีดี   เจาหนาที่บริหารงานชาง 7 

       สํานักกษาปณ 

 3. นางอรพิชญ  บุญลิ่มเต็ง  เจาหนาที่จัดผลประโยชน 7 

       สํานักงานธนารักษพืน้ที่สตูล 

 4. นายรุงรดิส  คํายวง   นายชางสํารวจ 7 

       สํานักงานธนารักษพืน้ที่เชยีงราย 

 5. นายทวทีรัพย  วิจิตรเจริญ  นายชางสํารวจ 7 

       สํานักงานธนารักษพืน้ที่สุรินทร 

 6. นายมนตร ี  จันทรเพ็ญ  นายชางสํารวจ 7 

       สํานักงานธนารักษพืน้ที่ระนอง 

 
กรมบัญชกีลาง 
 7. นางวัลนา  ภูสําลี   นักบัญชี 7 ว. 

       กลุมงานมาตรฐานดานการตรวจสอบภายใน 

 8. นายวีรพล  รอดสัมฤทธิ ์  คลังจังหวัดอํานาจเจริญ 

       สํานักงานคลังจังหวัดอํานาจเจริญ 

 9. นางสุชนิ  พัววิริยะโสภณ  เจาหนาที่บริหารงานการคลัง 7 

       สํานักงานคลังจังหวัดเพชรบรูณ 

 10. นางสาววาสนา เกษณา   เจาหนาที่บริหารงานการคลัง 7 

       สํานักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ 
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กรมศลุกากร 
 11. นายประวทิย ถานะภิรมย  นักวทิยาศาสตร 7 ว. 

       กองวิเคราะหสินคา 

 12. นายสฤษดิ์  ชัยบัณฑิตย  นักวทิยาศาสตร 7 ว. 

       กองวิเคราะหสินคา 

 13. นายดํารงค  จันทรสกุล  นิติกร 7 ว. 

       สํานักกฎหมาย 

           
กรมสรรพสามิต 
 14. นางสารภี  ล่ันซาย   เจาหนาที่ตรวจสอบภาษี 8 ว. 

       สํานักตรวจสอบ ปองกนัและปราบปราม 

 15. นางอัญชลี  ชลังสุทธิ ์  เจาหนาที่ตรวจสอบภาษี 8 ว. 

       สํานักตรวจสอบ ปองกนัและปราบปราม 

 16. นางนวลอนงค คงดํา   เจาหนาที่ตรวจสอบภาษี 8 ว. 

       สํานักตรวจสอบ ปองกนัและปราบปราม 

 17. นางพรสวรรค พลยมมา  เจาหนาที่ตรวจสอบภาษี 8 ว. 

       สํานักตรวจสอบ ปองกนัและปราบปราม 

 18. นายวนัชยั  ตั้งวิจิตร   เจาหนาที่ตรวจสอบภาษี 8 ว. 

       สํานักบริหารการจัดเก็บภาษ ี1 

       (สํานักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร) 

 19. นางศิริลักษณ สิงหโต   เจาหนาที่ตรวจสอบภาษี 8 ว. 

       สํานักงานสรรพสามิตภาคที ่1 

 20. นายวรกิจ  ชาติการุญ  เจาหนาที่บริหารงานทัว่ไป 7 

       สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด 

 21. นางทวีติยาภรณ ดวงจนิดา  เจาหนาที่ตรวจสอบภาษี 8 ว. 

       สํานักงานสรรพสามิตภาคที ่3 

 22. นางสาํรวย  ภัทรกุลกีรติ  เจาหนาที่ตรวจสอบภาษี 8 ว. 

       สํานักงานสรรพสามิตภาคที ่4 

 23. นายแสวง  แคลวคลอง  เจาหนาที่บริหารงานสรรพสามิต 7 

       สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ลําพนู 

 24. นายชูเกียรติ  เสริมวัฒนากลุ  เจาหนาที่บริหารงานสรรพสามิต 7 

       สํานักงานสรรพสามิตพื้นทีพ่ิจิตร 
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 25. นางจนิตนา  ดนตรี   เจาหนาที่บริหารงานสรรพสามิต 7 

       สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี 

 26. นายสมพงศ  เรืองรักษ  เจาหนาที่บริหารงานสรรพสามิต 7 

       สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองทอม 

 27. นางสาวมณฑิรา แซตั้ง   เจาหนาที่ตรวจสอบภาษี 8 ว. 

       สํานักงานสรรพสามิตภาคที ่9 

 
กรมสรรพากร 
 28. นางชุรีวรรณ  จินตกววีัฒน  นักวชิาการเงนิและบัญชี 8 ว. 

       กองคลัง 

 29. นายสทิธชิัย  เตี๋ยอํานวยชยั  เจาหนาที่ตรวจสอบภาษี 8 ว. 

       สํานักตรวจสอบภาษีกลาง 

 30. นางสาวสมจิตร ศรีเสถียร  เจาหนาที่ตรวจสอบภาษี 8 ว. 

       สํานักตรวจสอบภาษีกลาง 

 31. นางสนุทร ี  ทองทศ   เจาหนาที่ตรวจสอบภาษี 8 ว. 

       สํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ 

 32. นางสุมณฑา  เอี่ยมอํานวย  นักวชิาการสรรพากร 8 ว. 

       สํานักงานสรรพากรพื้นที่ปทมุธานี 1 

 33. นายยทุธนา  อยูอําไพ  นักวชิาการสรรพากร 8 ว. 

       สํานักงานสรรพากรพื้นที่สมทุรสงคราม 

 34. นายสมชาย  รุงศิริโรจน  เจาหนาที่ตรวจสอบภาษี 8 ว. 

       สํานักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี 

 35. นางสาวพรรณี เลิศจีระจรัส  เจาหนาที่ตรวจสอบภาษี 8 ว. 

       สํานักงานสรรพากรพื้นที่เชยีงใหม 1 

 36. นางทิพมล  หมื่นดวง  นักวชิาการสรรพากร 8 ว. 

       สํานักงานสรรพากรพื้นทีห่นองบัวลาํภู 

 37. นายวีรพฒัน  พูลมาสิน  นักวชิาการสรรพากร 8 ว. 

       สํานักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ 

 38. นางแสงรวี  อรรถสารโสภณ  รักษาการในตาํแหนงนักวชิาการสรรพากร 8 ว. 

       สํานักงานสรรพากรพื้นทีน่ครปฐม 

 39. นางสาวศริิวรรณ เทพสเุมธานนท  รักษาการในตาํแหนงเจาหนาที่ตรวจสอบภาษี 8 ว. 

       สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 
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 40. นางแววสริิ  พัฒนทอง  รักษาการในตาํแหนงเจาหนาที่ตรวจสอบภาษี 8 ว. 

       สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 

 41. นางสาวกาญจนา ธนสุกาญจน  รักษาการในตาํแหนงเจาหนาที่ตรวจสอบภาษี 8 ว. 

       สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14 

 42. นายอัครเดช  โสมนะพนัธ  รักษาการในตาํแหนงเจาหนาที่ตรวจสอบภาษี 8 ว. 

       สํานักงานสรรพากรพื้นทีพ่ระนครศรีอยุธยา 

 43. นางสาวอนุช  ตูจินดา   รักษาการในตาํแหนงเจาหนาที่ตรวจสอบภาษี 8 ว. 

       สํานักงานสรรพากรพื้นทีน่ครนายก 

 44. นางจุรียพร  เตชันวยั   รักษาการในตาํแหนงเจาหนาที่ตรวจสอบภาษี 8 ว. 

       สํานักงานสรรพากรพื้นที่สมทุรปราการ 1 

 45. นายอาคม  คงพนัธ   รักษาการในตาํแหนงเจาหนาที่ตรวจสอบภาษี 8 ว. 

       สํานักงานสรรพากรพื้นที่สมทุรปราการ 1 

 46. นายศุภชยั  บํารุงศร ี  นิติกร 7 

       สํานักงานสรรพากรภาค 2 (ชวยราชการสวนกลาง) 

 47. นางสาวโสภิณ อุดมชัยพัฒนากิจ นักวชิาการสรรพากร 7 

       กองฝกอบรม 

 48. นายสุรพล  ตรูวิเชียร  รักษาการในตาํแหนงนักวชิาการสรรพากร 8 ว. 

       สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13  

 49. นางสาวธรียา พานิชกิจ  รักษาการในตาํแหนงเจาหนาที่ตรวจสอบภาษี 8 ว. 

       สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 

   
สํานกังานเศรษฐกิจการคลัง   
 50. นางสาวสทุธาสนิ ี ชัยมงคล  เศรษฐกร 7 ว. 

       สํานักนโยบายการออมและการลงทุน 

  


