
ก ำหนดกำร และขั้นตอนกำรลงทะเบียน

หลักสูตร...ต่ออำยุใบรับรองผู้ช ำนำญกำรศุลกำกร 
ครั้งที่ 2 ประจ ำปี พ.ศ. 2564

สถาบันวิทยาการศุลกากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล จะเปิดระบบรับสมัคร 
ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 ตุลาคม 2564 ทางเว็บไซต์ http://customs-specialist.com เท่านั้น 
(ระบบจะเปิดรับสมัครตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป จนถึงเวลา 
24.00 น. ของวันที่ 20 ตุลาคม 2564)
รูปแบบการฝึกอบรม : รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM CLOUD MEETINGS 

ก าหนดการเปิดรับสมัคร

อัตราค่าสมัครลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียน 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 
โดยสามารถช าระค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 24 ตุลาคม 2564 เท่าน้ัน!!

ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าอบรมหลักสูตรฯ ต้องเป็นผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบบันี ้ได้แก่
1. ผู้ช านาญการศลุกากรทีใ่บรับรองหมดอายตุั้งแตว่ันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2565

(รายชื่อตามเอกสารแนบ) 
2. ผู้ช านาญการศุลกากรที่ใบรับรองหมดอายุแล้ว และได้ยื่นหนังสือแบบค าขอผ่อนผัน

ไว้กับกรมศุลกากร (รายชื่อตามเอกสารแนบ)
ทั้งนี้ หากผู้ช านาญการศลุกากรผู้มรีายชื่อตาม ข้อ 1) และ 2) รายใดไมเ่ขา้รับการฝึกอบรม 

จะถือว่าขาดการฝึกอบรม และต้องยื่นค าขอผ่อนผันการตอ่อายุใบรับรองผู้ช านาญการศลุกากร
ต่ออธิบดี เพื่อขอเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งถดัไป 

เงื่อนไขของการสมัคร

ก าหนดการฝึกอบรม

รอบและวันที่ฝึกอบรม เวลา

วันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2564
(รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM)

เวลา 17.00 น. – 20.00 น. 
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ขั้นตอนการสมัคร

1. เปิดเว็บไซต์ http://customs-specialist.com >> ไปท่ีเมนู สมัครต่ออายุใบรับรองฯ 
กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน เนื่องจากข้อมูลในใบสมัครสถาบันวิทยาการศุลกากรจะน าไปใช้
ส าหรับการออกใบเสร็จรับเงินและใบรับรองฯ ต่อไป หากมีข้อผิดพลาดที่เกิดจากการกรอกข้อมูลในใบสมัคร 
ทางสถาบันวิทยาการศุลกากรจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น พร้อมแนบเอกสาร (Upload File) ดังนี้

1.1 รูปถ่ายสีหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาด า ไม่สวมหมวก (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันเปิดรับสมัคร)
(เอกสารข้อ 1.1 สแกนเป็นไฟล์ .JPG หรือ .PNG เท่านั้น !!)

1.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
1.3 ส าเนาใบรับรองฯ เดิม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (หากสูญหายให้แจ้งความหาย 

และแนบหลักฐานใบแจ้งความ)
1.4 หลักฐานอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง

(เอกสารข้อ 1.2 – 1.4 สแกนเป็นไฟล์ PDF .JPG หรือ .PNG ก็ได้)

2. กดส่งหลักฐาน ก่อนกดส่งหลักฐานให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล พร้อมทั้งแนบเอกสาร
ตามที่ก าหนดให้ครบถ้วน เมื่อกดส่งหลักฐานและข้อมูลการสมัครแล้ว ท่านจะได้รับใบสมัครและใบแจ้ง
การช าระเงิน (Bill Payment) ทาง e-Mail ที่ใช้ในการสมัคร

3. ช าระเงินค่าลงทะเบียน ผู้สมัครต้องพิมพ์ (Print) ใบแจ้งการช าระเงิน และน าไปช าระค่าสมัคร
จ านวน 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร ผ่านธนาคารกรุงไทย ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

3.1 น าเงินสดพร้อมใบแจ้งการช าระเงิน (Bill Payment) ไปช าระที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
3.2 KTB Internet Banking (KTB Online/KTB Next/ KTB Corporate Online)  
3.3 เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย (CASHIER CHEQUE) ทุกธนาคาร โดยสั่งจ่ายในนาม "โครงการ

ผู้ช านาญการศุลกากร" พร้อมน าใบแจ้งการช าระเงิน (Bill Payment) ไปช าระที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ

ทั้งนี้ การช าระเงินค่าลงทะเบียน ผู้สมัครต้องช าระเงิน 1 คน ต่อ 1 Bill Payment เท่านั้น!! 
และสามารถช าระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 24 ตุลาคม 2564 หากไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ก าหนดจะถือว่า
ผู้สมัครรายดังกล่าวสละสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม และผู้สมัครจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ได้

4. รอการตรวจสอบคุณสมบัติและผลการอนุมัติ เมื่อช าระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งสถานะ
ในการสมัครเป็น “ช าระเงินเรียบร้อยแล้ว” ให้ท่านทราบทางอีเมล์ภายหลังจากที่ท่านช าระเงินภายใน 3 วันท าการ
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคุณสมบตัิและแจ้งผลการอนุมัติภายในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ทางอีเมลล์

** หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่จะไม่สามารถอนุมัติผลการรับสมัครได้จนกว่าจะแนบเอกสารดังกล่าวครบถ้วน **

กรมศุลกากรจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมทางเว็บไชต์
ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

ขอให้ผู้สมัครทุกท่านเข้าไปตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับการฝีกอบรมในวันดังกล่าวด้วย
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วิธีการรับใบเสร็จและใบรับรองผู้ช านาญการศุลกากร

สถาบันวิทยาการศุลกากร ออกใบเสร็จรับเงินให้ตามที่อยู่ส าหรับออกใบเสร็จที่ท่านกรอก
ในการสมัคร และจะออกใบเสร็จรับเงิน โดยลงวันที่ตามวันที่ท่านท าการช าระเงิน เท่านั้น โดยจะจัดส่ง
ใบเสร็จรับเงินและใบรับรองผู้ช านาญการศุลกากร ไปพร้อมกันทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 
30 พฤศจิกายน 2564 ตามที่อยู่ท่ีท่านได้แจ้งไว้ในใบสมัคร

ข้อก าหนดการฝึกอบรม

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลา
การฝึกอบรม 5 วัน จึงจะมีสิทธิได้รับใบรับรองผู้ช านาญการศุลกากร

2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเตรียมความพร้อมส าหรับการอบรมออนไลน์ ดังนี้

ข้อควรทราบ

3. เริ่มอบรมเวลา 17.00 - 20.00 น. โดยสามารถลงทะเบียนเข้าอบรมได้ตั้งแต่เวลา 
16.30 - 18.30 น. เท่านั้น (เจ้าหน้าที่จะส่งลิงค์ส าหรับการลงทะเบียนแต่ละวันให้ในกลุ่ม LINE OPENCHAT)

4. สถาบันวิทยาการศุลกากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพหน้าจอ
และเสียงการบรรยายในระหว่างการฝึกอบรม

5. เข้าเรียนตรงเวลา และติดตามข่าวสารประกาศจากทางสถาบันวิทยาการศุลกากร
ทางเว็บไซต์ http://customs-specialist.com เพ่ือรักษาสิทธิของตนเอง

2.1 ดาวน์โหลดและติดต้ังโปรแกรม ZOOM

2.2 เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม ZOOM

2.3 ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ท่ีจะใช้งาน

2.4 เชื่อมต่อกับสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

2.5 เตรียมเอกสารประกอบการบรรยาย

1. การออกใบเสร็จรับเงิน สถาบันวิทยาการศุลกากรจะออกใบเสร็จรับเงินดังกล่าว ตามที่อยู่
ส าหรับออกใบเสร็จ  ที่ท่านกรอกในการสมัคร เท่านั้น เพ่ือให้การออกใบเสร็จเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
และเรียบร้อย โปรดตรวจสอบข้อมูลในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ก่อนกดยืนยันส่งหลักฐานในการสมัคร

2. เนื่องจากใบรับรองผู้ช านาญการศุลกากรที่จะได้รับ จะเป็นฉบับภาษาอังกฤษ สถาบันฯ 
จะออกใบรับรองฯ โดยยึดชื่อภาษาอังกฤษตามที่ปรากฏในบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ช านาญการ
ศุลกากร เท่านั้น หากผู้ช านาญการศุลกากรตรวจสอบพบว่า ชื่อภาษาอังกฤษตามบัตรประจ าตัวประชาชน
ของตนเองไม่ถูกต้อง โปรดด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในวันเข้ารับการอบรมวันแรก
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ตารางก าหนดการ

สถาบันวิทยาการศุลกากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศ ณ วันท่ี 30 สิงหาคม 2564

เบอร์โทรศัพท์ 080 015 1901
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เวลา หัวข้อวิชา วิทยากร

จันทร์ 22 พ.ย. 64 17.00 - 20.00 น. กฎหมายศุลกากร ผชช.อัจฉรา เข็มทองใหญ่

อังคาร 23 พ.ย. 64 17.00 - 20.00 น. การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ภายใต้ FTA
ส่วนกฎว่าด้วยถ่ินก าเนิดสินค้า

กองพิกัดอัตราศุลกากร

17.00 - 18.30 น.

ระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับของ
เร่งด่วนทางบก และการช าระค่าภาษีอากรด้วย

บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์
ผชช.อัญชลี อินโต

18.30 - 20.00 น.

 ระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน (ASEAN 
Customs Transit System ACTS) : พัฒนาการ

ท่ีน่าสนใจของการขนส่งทางถนน
ในภูมิภาคอาเซียน 

ผอ.วราสิทธ์ิ เมืองคุ้ม

17.00 - 18.30 น. ผชช.อุทัย ดวงสูงเนิน

18.30 - 20.00 น. ส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ

ศุกร์ 26 พ.ย. 64 17.00 - 20.00 น. คลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร ผชช.บ่วงพรา จองสารทิศ

ระบบตรวจสอบสินค้าร่วม และระบบ 
e-payment

ก าหนดการฝึกอบรม
หลักสูตรต่ออายุใบรับรองผู้ช านาญการศุลกากร คร้ังท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 (ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM)

วัน

พฤหัสบดี 25 มิ.ย. 64

ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคล ช้ัน 10 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร

พุธ 24 พ.ย. 64
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         กรมศุลกากร จะด าเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่ออายุใบรับรองผู้ช านาญการศุลกากร คร้ังท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564
 ในรูปแบบออนไลน์ ให้ส าหรับผู้ช านาญการศุลกากรท่ีมีรายช่ือดังต่อไปน้ี

ล ำดับ รหัสผู้ช ำนำญกำร ค ำน ำ ช่ือ นำมสกุล

1 3 นาย ภาณุมาศ วัฒนวิกรม

2 5 ว่าท่ี ร.ต. สมศักด์ิ ชูเชิดวัฒนศักด์ิ

3 6 นาย นิวัฒน์ ยะซัน

4 7 นาย ทักษิณ ฉัตรหิรัญเลิศ

5 9 นาย เกียรติศักด์ิ ศรีวิบูลย์

6 10 นางสาว ชุติกาญจน์ วิทยานันตนารมย์

7 12 นาง กัลยา แสนนามวงษ์

8 15 นาง อุษา สังข์ทอง

9 16 นาย ณรงค์ ปีตินวสกุล

10 17 นาย มนตรี ระกาศ

11 18 นาง พัฒณิตย์ ศรีวิโรจน์

12 20 นางสาว อุไร วิริยตระกูลชัย

13 22 นาย ชนะนิพนธ์ สุนทรพันธ์ุ

14 23 นาย วิบูลย์ ธีรอภิศักด์ิกุล

15 24 นาง กมลรัตน์ ชุมมานนท์

16 26 นาย วิเชียร รุ่งปัญญา

17 27 นาย อนันต์ ทินะพงศ์

18 28 นางสาว บุศยรินทร์ อัครบวรพรนิธิ

19 29 นาย ธนชาต ตุลจรัสฤทธ์ิ

20 37 นาย เทิดศักด์ิ เป็นสุข

21 39 นาย ลักษณ์ อภิชาติธรรม

22 40 นาย ไชยชาญ แสงทน

23 41 นาง พัทธนันท์ ทองประเสริฐ

24 46 นางสาว สิริรัตน์ เตียสนอง

รำยช่ือผู้ช ำนำญกำรศุลกำกรท่ีมีสิทธ์ิสมัครลงทะเบียน

1. รำยช่ือผู้ช ำนำญกำรศุลกำกรท่ีใบรับรองฯ จะหมดอำยุต้ังแต่ 1 มกรำคม - 30 เมษำยน 2565 (จ ำนวน 122 รำย)

หลักสูตรต่ออำยุใบรับรองผู้ช ำนำญกำรศุลกำกร คร้ังท่ี 2 ประจ ำปี พ.ศ. 2564
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ล ำดับ รหัสผู้ช ำนำญกำร ค ำน ำ ช่ือ นำมสกุล

25 48 นางสาว วรรณวิภา กาญจนวิไล

26 49 นาย วิเชียร กาญจนวิไล

27 54 นาย ชูศักด์ิ บูรณจตุพร

28 55 นาย รัชชิต จันทร์กระจ่างจิต

29 61 นาย ชัยวัฒน์ เพชรวิเศษกุล

30 64 นาย แมน เกียรติศักด์ิวัฒนา

31 72 นาย ชัยสิทธ์ิ จินตรัศมี

32 73 นาย กิตต์ิโภคิน ธนเป่ียมภูวนนท์

33 75 นาย เฉลิมพล พรมทอง

34 77 นาย อนันต์ ใช้ปัญญากุล

35 78 นางสาว อัจฉรา จิยะวรนันท์

36 79 นางสาว จิตตินันท์ ปกป้อง

37 80 นาย ศักด์ิ ธรรมาภิรานนท์

38 81 นาย ปัญญา จิตประสพเนตร

39 84 นาย อรรณพ ชาติไชยไววิทย์

40 85 นาย นิทัศน์ จิรธรรมธนากุล

41 86 นาย ประพนธ์ จิรธรรมธนากุล

42 87 นาง ศิริมา เก่งรักษ์สัตว์

43 89 นางสาว สายพิณ สินสุขประเสริฐ

44 93 นางสาว ขนิษฐา จุฑานพรัตน์

45 95 นาย วิมล หิมโสภา

46 99 นางสาว นภา ค าจีระ

47 101 นาย สมเกียรติ ลิมปนาภิรักษ์

48 102 นาย ณัฐพงศ์ ธีรอภิศักด์ิกุล

49 107 นาย ธงชัย ทรงศร

50 108 นาย วิรัตน์ บิณศิรวานิช

51 109 นางสาว ศันสนีย์ สินสวัสด์ิ

52 112 นาย สามารถ รุ่งรุจิไพศาล

53 113 นาง เทียนสว่าง รุ่งรุจิไพศาล

54 114 นาย สุวัฒน์ รัตนจินดา
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ล ำดับ รหัสผู้ช ำนำญกำร ค ำน ำ ช่ือ นำมสกุล

55 118 นางสาว สิริพร สกุลสุขศิริ

56 121 นาง กัญญณัช แป้นคุ้มญาติ

57 122 นาย เอกชัย ชัชวาลสกุล

58 123 นาย เจศฎา นันทพูลทรัพย์

59 124 นางสาว ศรีสุพร ชาวปากน้ า

60 129 นาย เกียรติศักด์ิ วิจิตรพิเชียรกุล

61 131 นาย ศิริพงษ์ วัชราพฤกษ์

62 132 นาย พิพัฒน์ชัย จันทร์เรือง

63 158 นาย กิตติภูมิ อัคคไพบูลย์

64 159 นาย ธนวัฒน์ มรุธราเลิศ

65 162 นาย ธิราวุฒิ มณีรัตน์

66 163 นาย มาโนช ภู่มณี

67 164 นาย วีรศักด์ิ วัชรรัชด์

68 169 นาย พิเชษฐ์ วุฒินานนท์

69 170 นาย พิเชษฐ์ ประโพธนิช

70 571 นาย สุชาติ ไชยพิณ

71 573 นาย วุฒิชัย ศรีบุญไทย

72 576 นาย สิทธิชัย น่ิงเจริญ

73 577 นางสาว พรทิพย์ เมฆารักษ์ภิญโญ

74 579 นางสาว กิริยา ชูทอง

75 583 นาง สินีนาฎ ส าเภา

76 586 นาย ยุทธนา ชัยสมสุขฤดี

77 588 นางสาว ชไมพร ตันติวงศ์

78 590 นาง สุจิตรา สัจจาวิริยะ

79 593 นาย ย่ิงยง เอ้ือแสวงบุญ

80 594 นาย สันติ แย้มศิลป์

81 595 นาย สุโรจน์ สมอรัตน์

82 600 นาง สุพร วาริพันธน์

83 601 นาย ชูชัย บูรณจตุพร

84 602 นาย อนุชา วิชิตจิตรกุล
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ล ำดับ รหัสผู้ช ำนำญกำร ค ำน ำ ช่ือ นำมสกุล

85 603 นาย อโณทัย ตรีชิต

86 604 นาง ขนิษฐา ทองมาก

87 606 นางสาว ปรียาภรณ์ สุขทวี

88 607 นาง เธียรดินา วสุวินย์นพ

89 608 นาย ชัชวาลย์ สังข์แก้ว

90 609 นาง ลัดดา ภานุพรประพงศ์

91 611 นาย วิชาติ แซ่ไล่

92 612 นาง ลักขณา วีระเสถียร

93 613 นาง บังเอิญ อุอินทร์

94 614 นางสาว ปุญชรัสม์ิ เมษะสิริลักษณ์

95 616 นาย สุกัณย์ สัจจะธนะสกุล

96 617 นาง สุรินทร์ เอ่ียมผาสุข

97 618 นาง ลัดดาวัลย์ ร้ิววิริยะ

98 619 นางสาว วิชชุตา บอขุนทด

99 620 นางสาว ปิยดา ลมุนพันธ์

100 624 นาย สุรัตน์ วิรัตกพันธ์

101 626 นาย วิวัฒน์ วังทอง

102 627 นาย ปราโมทย์ อรุณรุ่ง

103 628 นางสาว จิราพรรณ ศรีนาค

104 630 นางสาว พรรณี เปาอินทร์

105 633 นาย อุษนากร โตศักด์ิ

106 634 นางสาว ดวงดาว รัตนสร้อย

107 635 นาย สัญญา อัครโรจน์กิจ

108 636 นาย ธงไชย ปีตินวสกุล

109 637 นางสาว อัญชลี เป้าบ้านเซ่า

110 638 นาย สถาพร รุ่งเกียรติวานิช

111 641 นาย พิชา สมบัติมาก

112 646 นางสาว วรรณรักษ์ ดีเฉลา

113 647 นางสาว สกุลรัตน์ ธงทองค า

114 648 นาย สุเทพ เชียงอินทร์
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ล ำดับ รหัสผู้ช ำนำญกำร ค ำน ำ ช่ือ นำมสกุล

115 651 นางสาว ยุพดี มาหม่ืน

116 656 นางสาว ยุพา เอ้ือแสวงบุญ

117 657 นางสาว จรรยา ยันตระประกิจ

118 659 นาง ณัฏชาภรณ์ ลาภประสพ

119 660 นาย อมรวุฒิ อัมราภิบาล

120 664 นางสาว วีรฐาน์ ผิวเกล้ียง

121 665 นาย วรรณวัฒน์ ป้องกันภัย

122 963 นาย สมพงษ์ บัณฑิตวรชัย

    จ ำนวน 24 รำย

ล ำดับ รหัสผู้ช ำนำญกำร ค ำน ำ ช่ือ นำมสกุล

1 458 นางสาว อธิชา บัณฑิตวรชัย

2 685 นาง เบญจมาส กาญจนวิไล

3 686 นาย บรรพต กาญจนวิไล

4 693 นาง รังสิมา ภักดีภูมิ

5 696 นางสาว อารยา สมญารักษ์

6 697 นางสาว อุไรวรรณ สมญารักษ์

7 726 นาย ประสาธน์ เกียรติไพบูลย์กิจ

8 727 นางสาว กุสุมา วรอุไร

9 728 นาง ชลภัสสรณ์ เลิศธนะแสงธรรม

10 903 นางสาว สุจิตรา สุขพานิช

11 1001 นาย ประภาส ชัยวัฒนายน

12 1252 นาย สุวิช กาญจนพันธ์ุ

13 1342 นางสาว เบญจมินทร์ มีสิทธ์ิ

14 1958 นางสาว รัชนี จตุรพรภิญโญ

15 1970 นางสาว น่ิมอนงค์ บุญญาพงศ์

16 1976 นางสาว มยุรา กงภูเวส

17 1982 นาย สัสคง สสกรณ์กุล

2. รำยช่ือผู้ช ำนำญกำรศุลกำกรท่ีขำดกำรฝึกอบรม และได้ย่ืนค ำร้องขอผ่อนผันกำรต่ออำยุใบรับรองฯ ไว้กับกรมศุลกำกร
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ล ำดับ รหัสผู้ช ำนำญกำร ค ำน ำ ช่ือ นำมสกุล

18 1995 นางสาว อมรรัตน์ ดอนหงษ์ไพร

19 2030 นาย อมรเทพ เล่ืองลือ

20 2048 นางสาว ทิพย์พิมล พันธ์ุเรณู

21 2053 นางสาว ทองใส ทองภู

22 2511 นาย พสิษฐ์ ศรียงลัคนา

23 2527 นางสาว รัชชุดา อุทัยรัตตกูล

24 2588 นาย ตะวัน อธิภัทรโยธา

สถาบันวิทยาการศุลกากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรศัพท์ 080 015 1901
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