
 
แจงรายชื่อผูเขารับฝกอบรมโครงการพฒันาผูบริหารระดับสูง ประจําป 2549  

หลักสูตร  “การพัฒนาผูนาํองคกรภายใตกระแสโลกาภวิัฒน” 
----------------------------------- 

 

รุนที่ 1/2549  ระหวางวันที่ 16 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม  2549 

           ณ  โรงแรมเบลลวิลลา รีสอรท แอนด สปา  จังหวัดเชียงใหม 

           
ชื่อหนวยงาน  ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

สํานักงานปลดั- 
กระทรวงการคลัง 

1. นางสาวศิริศักดิ์   หาระบุตร ผูอํานวยการกลุมงานปองปรามการเงินนอกระบบ 

กรมธนารักษ 
 

2. นางปนัสยสร      อริยวงศ 

3. นางสาวดวงตา   อัศนีวุฒิกร 

4. นางสาววรรณา   ยินดียั่งยืน 

ผูอํานวยการสวนจัดการที่ราชพัสดุ 2 

ผูอํานวยการสวนประเมินทรัพยสินในกรุงเทพและปริมณฑล 

นักวิชาการกษาปณ 8 ว. 

กรมบัญชีกลาง 
 

 

5. นายรังสรรค    ศรีวรศาสตร 

6. นางสาวเสาวนีย  ไชยวัณณ 

7. นางสาวสุรางค   อิงคเวทย 

รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง 

เจาหนาที่บริหารงานการคลัง 8 

เจาหนาที่บริหารงานการคลัง 8 

กรมศุลกากร 
  

8. นายเอกลาภ รัตนรุจ 

9 นางจันทนา เยี่ยงศุภพานนทร 

10. นางสาวฉววีรรณ  ชัยกจิมงคล 

นักวิชาการภาษี 9 ชช 

นักวิชาการคอมพิวเตอร 9 วช 

สารวัตรศุลกากร 8 

กรมสรรพสามิต 11. นางสาวศิริพร   เลียงสมบัติ 

12. นางสาวมทันา พฤกษะรติานนท 

ผูอํานวยการสํานักบริหารการจัดเก็บภาษี 3 

นักวิทยาศาสตร 8 รักษาการนกัวิทยาศาสตร 9 ชช 

กรมสรรพากร 
 

13. นายมานิต นิธิประทีป 

14. นายเกียรติพงศ  ณ นคร 

15. นายสงา ล้ิมพัฒนาชาต ิ

16. นางศิริพร บุญเจริญ 

17. นายพิพัฒน วรมาล ี

18. นายวิษณุ รายวงศ 

19. นางสาวสุชาดา  กรวิทยาศิลป 

20. นายจํารูญ ควรสวัสดิ์ 

21. นายรณวัตร สุวรรณาภิรมย 

22. นายสาโรช ทองประคํา 

23. นางสาวไฉไล  สิงหนอย 

เจาหนาที่บริหารงานสรรพากร 9 

เจาหนาที่บริหารงานสรรพากร 9 

นักวิชาการภาษี 9 ชช. 

เจาหนาที่บริหารงานสรรพากร 9 

รักษาการ นักวชิาการภาษ ี9 ชช. 

เจาหนาที่บริหารงานสรรพากร 9 

เจาหนาที่บริหารงานสรรพากร 9 

เจาหนาที่บริหารงานสรรพากร 9 

เจาหนาที่บริหารงานสรรพากร 8 

นิติกร 8 ว. 

เจาหนาที่บริหารงานสรรพากร 9 

สคร. 24. นางพรรณขนิตตา  บุญครอง นักวิชาการคลัง 9 ชช 

สศค. 25. นางสาวสภุารัตน  ตรีไตรลักษณะ ผูอํานวยการสํานักนโยบายการคลัง 

          /รุนที่ 2/2549... 



-2- 

 
รุนที่ 2/2549  ระหวางวันที่ 18 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม  2549 

           ณ  โรงแรมนอรทเทอรนเฮอริเทจ รีสอรท กอลฟ แอนด สปา  จังหวัดเชียงใหม 

           
ชื่อหนวยงาน  ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

สํานักงานปลดั- 
กระทรวงการคลัง 

1. นางพิมพใจ ทองดี ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

กรมธนารักษ 
 

2. นายธีรธร แชมสนิท 

3. นางเมธิน ี แกวมานพ 

นิติกร 8 ว. 

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 8 ว. 

กรมบัญชีกลาง 
 

 

4. นางสาวเยาวนุช  วิยาภรณ 

5. นางนนทพร บัณฑรวิพากษ 

6. นางสาวสุนีย กุลดิลก 

นิติกร 8 ว. รักษาการในตําแหนง นิติกร 9 ชช. 

นักวิชาการคลัง 8 

เจาหนาที่บริหารงานการคลัง 8 

กรมศุลกากร 
  

7. นายนรินทร กัลยาณมิตร 

8. นางระว ิ ประทีปดลปรีชา 

9. นายเจษฎา อริยฉัตรกุล 

เจาหนาที่ประเมินอากร 9 ชช 

เจาหนาที่ประเมินอากร 9 ชช 

นักวิชาการคอมพิวเตอร 9 วช 

กรมสรรพสามิต 10. นายสุรศักดิ์ จิตรานุกิจกุล 

11 นางสาวชลธาร วิศรุตวงศ 

วิศวกร 8 

นักวิชาการสรรพสามิต 8 ว 

กรมสรรพากร 
 

12. นางสาวทวศีรี   วิกยาธิปตย 

13. นางสาวมาลีรัตน  เลิศสุวรรณกุล 

14. นางสาวนวลนอย  อุณหโชค 

15. นางสาวเยาวเรศ   นพเกษร 

16. นางสาวสมบูรณ   ซอยชนะวัฒนา 

17. นางรุจิรา        จอมจักร 

18. นางจงรักษ        เพ็งเดือน 

19. นางเจียรผจง        เอี่ยมรัศม ี

20. นายชนะชยั        พจนานุวฒัน 

21. นางสาวสุขจิต       บุญรําลึกถนอม 

22. นางสาวพมิลรัตน  เสงี่ยมพันธุ 

นักวิชาการภาษี 9 ชช 

นิติกร 9 ชช. 

นักวิชาการคอมพิวเตอร 9 วช. 

นักวิชาการคอมพิวเตอร 9 วช. 

เจาหนาที่ตรวจสอบภาษ ี9 ชช. 

เจาหนาที่บริหารงานสรรพากร 9  

เจาหนาที่บริหารงานสรรพากร 9 

เจาหนาที่บริหารงานสรรพากร 8   

เจาหนาที่บริหารงานสรรพากร 8 

นักวิชาการภาษี 8 ว. 

นักวิชาการภาษี 9 ชช. 

สคร. 23. นางสาวจุฑารสา   กาญจนสาย นักวิชาการคลัง 8 ว. 

สศค. 24. นางสาวอุดมลักษณ โรหิตศิริ 

25. นายสมชาย  ลีลาพราว 

เศรษฐกร 8 ว 

เศรษฐกร 8 ว 

สํานักงาน ก.พ. 
 

26. นายชาญวทิย  ไกรฤกษ ผูอํานวยการศูนยนักบริหารระดับสูง 

 


