
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้ช านาญการศุลกากร 

ตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 75/2562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 

หลักสูตรผู้ช านาญการศุลกากร รุ่นที่ 18 ประจ าปี พ.ศ. 2564 

และ 

ก าหนดการพิธีมอบใบรับรองผู้ช านาญการศุลกากร 

หลักสูตรผู้ช านาญการศุลกากร รุ่นที่ 18 ประจ าปี พ.ศ. 2564 

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารศูนย์ฝึกอบรมสถาบันวิทยาการศุลกากร กรมศุลกากร  

เชิงสะพานกรุงเทพ  
********************** 

 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 

08.30 – 10.30 น. ซักซ้อมพิธีการรับใบรับรองผู้ช านาญการศุลกากร 

10.30 – 12.00 น. พิธีมอบใบรับรองผู้ช านาญการศุลกากร 

 ผู้กล่าวรายงาน: นางนันท์ฐิตา  ศิริคุปต์ 

    ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 

  ประธานในพิธี: นายพชร อนันต์ศิลป์ 

    อธิบดีกรมศุลกากร 

    มอบใบรับรองผู้ช านาญการศุลกากร และมอบนโยบาย 

      
  

หมายเหตุ : ผู้ช านาญการศุลกากร แต่งกายสุภาพ 
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ล ำดับท่ี
หมำยเลข

ผู้ช ำนำญกำร
ศุลกำกร

ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

1 2807 นาย เกริก ปัณณะกิจการ

2 2808 นาย เทพฤทธ์ิ สะสันเทียะ

3 2809 นางสาว เบญจวรรณ สุดประเสริฐ

4 2810 นางสาว เพ็ญพักตร์ มโนธรรม

5 2811 นาง เรณุกา สงวนศักด์ิ

6 2812 นางสาว เอกธนิดา วันเพ็ง

7 2813 นาย โสภณ ดุลยรัศมี

8 2814 นาง โสรดา เอ่ียมอุไรรัตน์ 

9 2815 นาย ไชยยุทธ คงคาอ านวยสุข

10 2816 นาย ไพโรจน์ ศรีประสงค์   

11 2817 นาย กนกพงศ์ ป่ินพินิจกุล

12 2818 นางสาว กนกวรรณ สุ่มมาตย์

13 2819 นาง กมลพัชร สังข์ทอง

14 2820 นางสาว กรกนก วงศ์เจริญไชย

15 2821 นาง กรรณิกา มหาชัย

16 2822 นางสาว กรรณิกา อรัญญกานนท์

17 2823 นางสาว กรองทอง เริงฤทธ์ิ

18 2824 นาย กฤตพล กฤตวรันธร

19 2825 นางสาว กวิตา ประทีปธนากร

20 2826 นางสาว กอบแก้ว เจริญสินโอฬาร

21 2827 นางสาว กัญจน์ชญา ภัคธรารุ่งโรจน์

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมเป็นผู้ช ำนำญกำรศุลกำกร

หลักสูตรผู้ช ำนำญกำรศุลกำกร รุ่นท่ี 18 ประจ ำปี พ.ศ. 2564  (จ ำนวน 238 รำย)

ใบรับรองผู้ช ำนำญกำรศุลกำกร มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 26 พฤศจิกำยน 2564 - 25 พฤศจิกำยน 2567
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ล ำดับท่ี
หมำยเลข

ผู้ช ำนำญกำร
ศุลกำกร

ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

22 2828 นางสาว กาญจนา ศิริเชาวนิชการ

23 2829 นาย กิตติ ชัยวัฒนาธร

24 2830 นาย กิตติคุณ วงศ์แก้ว

25 2831 นาย กิตติพงษ์ พิมพ์สวรรค์

26 2832 นาย กิติศักด์ิ เทียมรัตนานนท์

27 2833 นางสาว ขนิษฐา รัศมีวงศ์

28 2834 นางสาว ขวัญชนก ชุมเชิงกาญจน์

29 2835 นาย ขวัญชัย ในไพศาล

30 2836 นางสาว จติมา ไชยมงคล

31 2837 นางสาว จ าปา สุดาปัน

32 2838 นาย จิรัสย์ เฉิดมนูเสถียร

33 2839 นางสาว จิราวรรณ ปานจันทร์

34 2840 นาย จีรพัฒน์ ภิญญากรณ์

35 2841 นางสาว จุฑามาส แสวงศรี

36 2842 นาง ฉัตราภรณ์ อาจกล้า

37 2843 นางสาว ชนิดา มีบุญ

38 2844 นางสาว ชมพูนุท วงษ์วิกิจการ

39 2845 นาย ชยพฤกษ์  อุปพงษ์

40 2846 นางสาว ชยุดา สีค า

41 2847 นาย ชวลิต อิงคณานนท์

42 2848 นางสาว ช่อทิพย์ ศรีสุวรรณ์

43 2849 นาย ชัชชวิน กล่ินวิวัฒนสิริ

44 2850 นาย ชัชวาล กล้ารอญ

45 2851 นาย ชัยธนันท์ ศิริโชติเจริญกิจ

46 2852 นาย ชัยพงศ์ ชัยศรีสุรพันธ์ุ
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ล ำดับท่ี
หมำยเลข

ผู้ช ำนำญกำร
ศุลกำกร

ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

47 2853 นาย ชาคริต แนวพญา

48 2854 นาย ชาญวิทย์ สุคนธสิงห์

49 2855 นาย ชาติชาย กษิตินทร์

50 2856 นาย ชานนท์  พุดพิมเสน

51 2857 นางสาว ชาลิสา จิวานนท์

52 2858 นางสาว ชุติมา ชูกรณ์

53 2859 นางสาว ชุติมา ล้ีพูลทรัพย์

54 2860 นาย ณเรนทร์ เงินวิเศษ

55 2861 นางสาว ณภควดี อุบลแย้ม

56 2862 นางสาว ณศิภัสร์ ธีรอมรรัศม์ิ

57 2863 นาย ณัฐกร เจนจิวัฒนกุล

58 2864 นางสาว ณัฐกานต์ สุวรรณกาญจน์

59 2865 นางสาว ณัฐกานต์ หิรัญพูนสิน

60 2866 นาง ณัฐชา เรืองแจ้ง

61 2867 นางสาว ณัฐฐา เนาว์รุ่งโรจน์ 

62 2868 นางสาว ณัฐตยา พันธ์ุรัตน์ 

63 2869 นาย ณัฐพร บัวทรัพย์

64 2870 นาย ณัฐพล ทรัพย์พัฒนากุล

65 2871 นาย ณัฐภัทร์ ประสงค์ดี

66 2872 นางสาว ณัททร์รมัย บัวเทศ

67 2873 นางสาว ณิชาณัณทณ์ อินทรพิมพ์

68 2874 นาย ดาวู๊ด มูฮ าหมัด

69 2875 นางสาว ทรงพร ศิริสม

70 2876 นาย ทวีวัฒน์ วงษ์เวชประสิทธ์ิ

71 2877 นาย ทศพร พรเทวฤทธ์ิ
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ล ำดับท่ี
หมำยเลข

ผู้ช ำนำญกำร
ศุลกำกร

ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

72 2878 นางสาว ทัศนีย์ แก้วดอนรี

73 2879 นาย ธนกร นพมาศสิริ

74 2880 นาย ธนพงษ์ ตวงรัตนานนท์

75 2881 นาย ธนภณ ค าจ าปา

76 2882 นาย ธนวัต บุญธรรมาทิตย์ 

77 2883 นาย ธนัท เอ้ือวิทยาศุภร

78 2884 นาย ธนากร ทวีกุล

79 2885 นาย ธนานันท์ เจียรศิลปานนท์

80 2886 นาย ธมวุฒิ ทิพรัตน์

81 2887 นาย ธรณินทร์ พันธ์ุพิทย์แพทย์

82 2888 นาย ธัญญวัฒน์ สหะศักด์ิมนตรี

83 2889 นาย ธัญพิสิษฐ์ โลหะธนูเลิศ

84 2890 นาย ธัญวัฒน์ ยังนิตย์

85 2891 นาย ธีรพงษ์ แดงคราม

86 2892 นาย ธีรภัทร รัตนไตร

87 2893 นาย ธีรยุทธ อินทศร

88 2894 นาย ธีระพนธ์ พิศสะอาด

89 2895 นาย นพดล ชูชาญ

90 2896 นาย นพดล ศักด์ิสุริยผดุง  

91 2897 นางสาว นริศรา ผาน้ าค า

92 2898 นางสาว นริสรา ศัตรูล้ี

93 2899 นาย นฤดล อัครก าธร

94 2900 นางสาว นวลจันทร์  สุวรรณดี  

95 2901 นาง นัจพร เชษฐ์ธนชัย

96 2902 นางสาว นันทภัค ศรีศักดา
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ล ำดับท่ี
หมำยเลข

ผู้ช ำนำญกำร
ศุลกำกร

ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

97 2903 นาย นายชัยเมศร์ กิตติจรรยาวัชร์

98 2904 นาย นายธีรยุทธ ไชยกิจ

99 2905 นาง น ้าอ้อย กล้าหาญ

100 2906 นางสาว นิตยา ไตรพรม

101 2907 นาย นิติพล พฤกษากร

102 2908 นางสาว นิทรา รสดี

103 2909 นาย นิพนธ์ มาลาสุวรรณ

104 2910 นางสาว นุชนาถ สามแก้ว

105 2911 นาย บัณฑิต ซุ้ยวงค์ษา

106 2912 นาย บุญเลิศ แจ้งแสงฟ้า

107 2913 นางสาว บุญฑริก ค าผิว

108 2914 นางสาว ปทุมทิพย์ ขันธนิยม

109 2915 นาย ประกายพรึก สูตะบุตร

110 2916 นาย ประวิทย์ สุนทรตุน

111 2917 นาย ปรัชญา พลัดพร้ิง

112 2918 นางสาว ปรียานุช ด้วงทองอยู่

113 2919 นางสาว ปาจรีย์ เราวิวัฒนา

114 2920 นางสาว ปาหนัน โชติชวณิช

115 2921 นางสาว ปิยนันท์ อิทธิสิริกุลชัย

116 2922 นางสาว ปิยวดี ศิริปัญจทรัพย์

117 2923 นาย ปิยะณัฐ  อนุพัตร 

118 2924 นาย พงศกร เดชะผล

119 2925 นาย พงษ์ศักด์ิ รุ่งวัฒนะกิจ

120 2926 นางสาว พรทิพย์ ลาชมภู

121 2927 นาง พรทิพย์ จินโจ
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ล ำดับท่ี
หมำยเลข

ผู้ช ำนำญกำร
ศุลกำกร

ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

122 2928 นางสาว พรพรรณ ธนโชติกานนท์

123 2929 นางสาว พรพิไล   จิตรวัฒน์กุลศิริ

124 2930 นางสาว พรพิมล พันธ์ุแก้ว

125 2931 นางสาว พรพิมล ศรีประเสริฐ

126 2932 นางสาว พรรณญมณ ก าแพงยุทธ

127 2933 นางสาว พรสวรรค์ พุ่มเรือง

128 2934 นาย พลกฤษณ์ วงษ์ดนตรี

129 2935 นาย พศกร เตชะวนาพร

130 2936 นาย พสุธร โรสิงห์

131 2937 นางสาว พัชรี พิมพ์พา

132 2938 นางสาว พัฑฒิดา คล้ายนาค

133 2939 นาย พิทักพร สุขม่ิง

134 2940 นางสาว พินธ์ุสุดา ทองประเสริฐ

135 2941 นาย พีรติ ศรีวัฒน์

136 2942 นาย พีรันธร รอดอยู่

137 2943 นางสาว ภณิตา พรคงธวัช

138 2944 นาย ภาณุพงศ์ เฟ่ืองฟู

139 2945 นาย ภานุเดช เพ็งพัน

140 2946 นาง ภารดี อุดมภักดี

141 2947 นาย ภาษิต เน่ืองจ านงค์

142 2948 นาย ภูดินันท์ คงเศรษฐกุล

143 2949 นาย ภูวเดช โพธิสันติกุล

144 2950 นางสาว มนฤดี น้อยสอน

145 2951 นางสาว มนัสวี อ่อนเค

146 2952 นางสาว มุฑิตา สุขเสน
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ล ำดับท่ี
หมำยเลข

ผู้ช ำนำญกำร
ศุลกำกร

ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

147 2953 นาย ยุทธพงศ์ เล่ียวไพรัตน์

148 2954 นาย ยุทธศาสตร์ ตรวจมรคา

149 2955 นางสาว รวี ศิริเงิน

150 2956 นางสาว รักษิณา มรรคผล

151 2957 นาย รัชชาพงษ์ สันสินธ์ุงาม

152 2958 นาย รัชตพันธ์ุ ศักด์ิฤทธิชัย

153 2959 นาย รัชภูมิ พุกสุข

154 2960 นางสาว รัฐนันท์ วีระพัฒน์วราภา

155 2961 นาย รัฐพล ภัสสรประสิทธ์ิ

156 2962 นาย รัฐภัทร์ อานามนารถ 

157 2963 นางสาว รัตนลักษณ์ สว่างเนตร

158 2964 นางสาว ลภัสนันท์ มาลัยกรณพัฒน์

159 2965 นางสาว ลักษิธร พงษ์ไชย

160 2966 นาง วนิดา สีหเทพเลขา

161 2967 นาง วนิดา ภัทรวรนันท์

162 2968 นางสาว วรภรณ์ ศุภรักษ์

163 2969 นางสาว วรวรรณ กีรติอดุลย์

164 2970 นางสาว วรัญญา วงศ์สูงเนิน

165 2971 นางสาว วราพร ไชยราช

166 2972 นางสาว วลี สินสุวรรณ

167 2973 นางสาว วลีธร ผลมูล

168 2974 นาย วศิน พบร่มเย็น

169 2975 นางสาว วัชรี วงศ์วัชระ

170 2976 นางสาว วันทนีย์ พิณโกศล

171 2977 นางสาว วันวิสา กล่ินสุคนธ์



8

ล ำดับท่ี
หมำยเลข
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ศุลกำกร

ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

172 2978 นางสาว วันวิสาข์ ฤทธิญาณ

173 2979 นางสาว วาสนา ขนุนนิล

174 2980 นางสาว วิชชุดา แสนเมืองมูล

175 2981 นางสาว วิชุตา กูลเก้ือ

176 2982 นางสาว วิภู ไชยมุติ

177 2983 นางสาว วีณา พันธไชย

178 2984 นางสาว วีรานุช ปล้องทอง

179 2985 นางสาว ศรัญญา พลับจีน

180 2986 นางสาว ศรีประไพร คะสุดใจ

181 2987 นาย ศศิน ไปรเวทย์

182 2988 นาย ศักดา สุขสวิง

183 2989 นางสาว ศิริพร แก้วศรี

184 2990 นางสาว ศิริพันธ์        ขาวกระจ่าง 

185 2991 นางสาว ศุภญา เขมาปทุมศักด์ิ 

186 2992 นางสาว ศุภรวรรณ สิรพัฒนพิพัฒน์

187 2993 นาย สกนธ์ นัยนานนท์

188 2994 นาย ส่งเสริม ประสพศิริทรัพย์

189 2995 นาย สมเกียรติ  ภูษาธร

190 2996 นาย สมชัย ชาติโชคชัย

191 2997 นางสาว สมฤกาญจน์ ว่องสาโรจน์

192 2998 นาย สรวิศ จินดามรกฏ

193 2999 นาย สรศักด์ิ วงศ์อินทร์ 

194 3000 นาย สันติ หล้าพรหม

195 3001 นาย สาธิต ลีลาชุติพงศ์

196 3002 นางสาว สาวิตรี ต่อซอน
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ล ำดับท่ี
หมำยเลข

ผู้ช ำนำญกำร
ศุลกำกร

ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

197 3003 นาย สิทธา ศรีสงกรานต์

198 3004 นาย สิทธิเลิศ  อิทธิภาคกุล

199 3005 นางสาว สิริกาญจน์ แซ่โจว

200 3006 นางสาว สิริลักษณ์ เทียนไชย

201 3007 นางสาว สิวิกา ค าโคตรสูนย์

202 3008 นาย สุเมธ เตชทวีภาคย์

203 3009 นางสาว สุกัญญา โท่นสี

204 3010 นางสาว สุกัญญา มหายนต์

205 3011 นางสาว สุขวดี กัณหา

206 3012 นางสาว สุจิตรา ยุติมิตร

207 3013 นางสาว สุจิตรา สุวรรณแสน

208 3014 นาย สุชาติ มงคลสิน

209 3015 นาง สุนทรี ร่วมสุข

210 3016 นางสาว สุนิดา บัณฑิตนฤนาท

211 3017 นางสาว สุพัตรา พะโยม

212 3018 นาย สุรชาติ พงศ์พิทยาคม

213 3019 นาย สุรพล ไว้สันเทียะ

214 3020 นางสาว สุลิษา ต าแอ   

215 3021 นางสาว สุลีพร นาราศรี

216 3022 นาย สุวิทย์ จ าปาเทศ

217 3023 นางสาว สุวิมล เหรียญจิโรจน์

218 3024 นางสาว หทัยรัตน์ ทรัพย์สิน

219 3025 นางสาว หน่ึงฤทัย สิงห์เกล้ียง

220 3026 นางสาว หฤทัย ป่ินทอง

221 3027 นาย อดิศักด์ิ ชัยศรี
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ล ำดับท่ี
หมำยเลข

ผู้ช ำนำญกำร
ศุลกำกร

ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

222 3028 นาย อนุ โตพุ่ม

223 3029 นาย อนุศักด์ิ ศิวะรังสฤษด์ิ

224 3030 นาย อภิเชษฐ  บุญเพ็ญ

225 3031 นาย อภิชาติ ปัทมโรจน์

226 3032 นาย อมรินทร์ แสงสุวรรณ

227 3033 นางสาว อรวรรณ คงทอง

228 3034 นางสาว อริสรา เจ้าตระกูล

229 3035 นางสาว อริสา วชิระอารีรัตน์

230 3036 นางสาว อัญชลี เกตุแก้วเจริญ

231 3037 นาง อัญชัญ ชมเชย 

232 3038 นาย อัฐยุทธ สุธรรมชัย

233 3039 นาย อัณณพ เพ็ชรสุวรรณ์

234 3040 นาย อัมรินทร์ สองเมือง

235 3041 นาย อานนท์ บ ารุงเอ่ียมปัญญา

236 3042 นางสาว อารียา ธนะศิริขจร

237 3043 นาย อิทธิกฤต จิรกิจเจริญ

238 3044 นางสาว อุทัยรัตน์ ไกรเดชา

สถาบันวิทยาการศุลกากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล

เบอร์โทรศัพท์ 08 0015 1901

ประกาศ ณ วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2564


