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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ

1 นาย วศิน พบร่มเย็น
2 นาย ณัฐกร เจนจิวัฒนกุล

3 นาย โสภณ ดุลยรัศมี
4 นาย สุชาติ มงคลสิน
5 นาย ธีรภัทร รัตนไตร
6 นางสาว กวิตา ประทีปธนากร
7 นาย สิทธา ศรีสงกรานต์
8 นางสาว อารียา ธนะศิริขจร
9 นาย ประกายพรึก สูตะบุตร
10 นางสาว รักษิณา มรรคผล
11 นาย อดิศักด์ิ ชัยศรี
12 นางสาว ช่อทิพย์ ศรีสุวรรณ์
13 นาย ชวลิต อิงคณานนท์
14 นางสาว วัชรี วงศ์วัชระ
15 นาย ยุทธพงศ์ เล่ียวไพรัตน์
16 นางสาว ชยุดา  สีค า
17 นางสาว กนกวรรณ สุ่มมาตย์
18 นางสาว ทรงพร ศิริสม
19 นางสาว ศิรินุช แสงนิล
20 นางสาว ขนิษฐา รัศมีวงศ์
21 นางสาว วรภรณ์ ศุภรักษ์
22 นาย ณเรนทร์ เงินวิเศษ
23 นาย อัฐยุทธ สุธรรมชัย
24 นาย ทวีวัฒน์ วงษ์เวชประสิทธ์ิ
25 นาย ทศพร พรเทวฤทธ์ิ

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำรับกำรฝึกอบรม หลักสูตรผู้ช ำนำญกำรศุลกำกร รุ่นท่ี 18 ประจ ำปี พ.ศ. 2564 

         1. รำยช่ือผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและยืนยันกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม จ ำนวน 234 รำย

และ
กำรคืนเงินค่ำลงทะเบียน และวิธีกำรรับใบเสร็จรับเงิน
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ
26 นางสาว นันทภัค ศรีศักดา
27 นางสาว สุพัตรา พะโยม
28 นาย นิพนธ์ มาลาสุวรรณ
29 นาย ปิยะณัฐ  อนุพัตร 
30 นาย นายชัยเมศร์ กิตติจรรยาวัชร์
31 นาย รัฐพล ภัสสรประสิทธ์ิ
32 นางสาว วรวรรณ กีรติอดุลย์
33 นาย นพดล ชูชาญ
34 นาง วนิดา สีหเทพเลขา
35 นางสาว ศุภญา เขมาปทุมศักด์ิ 
36 นาย สรศักด์ิ วงศ์อินทร์ 
37 นาย พสุธร โรสิงห์
38 นาง ภารดี อุดมภักดี
39 นางสาว วลีธร ผลมูล
40 นาย ไชยยุทธ คงคาอ านวยสุข
41 นาย กฤตพล กฤตวรันธร
42 นาย ภาษิต เน่ืองจ านงค์
43 นางสาว ชนิดา มีบุญ
44 นาย ศักดา สุขสวิง
45 นาย บุญเลิศ แจ้งแสงฟ้า
46 นาย กิตติพงษ์ พิมพ์สวรรค์
47 นาง กรรณิกา มหาชัย
48 นางสาว สุลีพร นาราศรี
49 นาย อัณณพ เพ็ชรสุวรรณ์
50 นาย สกนธ์ นัยนานนท์
51 นาง นัจพร เชษฐ์ธนชัย
52 นาย ภูดินันท์ คงเศรษฐกุล
53 นาย ธนานันท์ เจียรศิลปานนท์
54 นางสาว จ าปา สุดาปัน
55 นาย สรวิศ จินดามรกฏ
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ
56 นาย นพดล ศักด์ิสุริยผดุง  
57 นางสาว นวลจันทร์  สุวรรณดี  
58 นาย พลกฤษณ์ วงษ์ดนตรี
59 นาง อัญชัญ ชมเชย 
60 นาย ภาณุพงศ์ เฟ่ืองฟู
61 นาย ธมวุฒิ ทิพรัตน์
62 นาย กิตติ ชัยวัฒนาธร
63 นางสาว มุฑิตา สุขเสน
64 นาง ณัฐชา เรืองแจ้ง
65 นิติพล พฤกษากร
66 นางสาว พรรณญมณ ก าแพงยุทธ
67 นาย นฤดล อัครก าธร
68 นาย ขวัญชัย ในไพศาล
69 นาย กนกพงศ์ ป่ินพินิจกุล
70 นางสาว ปาจรีย์ เราวิวัฒนา
71 นางสาว วลี สินสุวรรณ
72 นาย บัณฑิต ซุ้ยวงค์ษา
73 นางสาว ณัฐตยา พันธ์ุรัตน์ 
74 นาย ณัฐพล ทรัพย์พัฒนากุล
75 นางสาว ศิริพันธ์        ขาวกระจ่าง 
76 นางสาว กรกนก วงศ์เจริญไชย
77 นาย พีรติ ศรีวัฒน์
78 นาย ภูวเดช โพธิสันติกุล
79 นาย อิทธิกฤต จิรกิจเจริญ
80 นางสาว ขวัญชนก ชุมเชิงกาญจน์
81 นางสาว พรพรรณ ธนโชติกานนท์
82 นางสาว สุวิมล เหรียญจิโรจน์
83 นาย กิตติคุณ วงศ์แก้ว
84 นาย ธนวัต บุญธรรมาทิตย์ 
85 นาย ธนัท เอ้ือวิทยาศุภร

นาย
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ
86 นาย ศศิน ไปรเวทย์
87 นาย ธนพงษ์ ตวงรัตนานนท์
88 นาย อนุศักด์ิ ศิวะรังสฤษด์ิ
89 นางสาว ลภัสนันท์ มาลัยกรณพัฒน์
90 นางสาว ณัฐฐา เนาว์รุ่งโรจน์ 
91 นาง วนิดา ภัทรวรนันท์
92 นาย รัฐภัทร์ อานามนารถ 
93 นาง ฉัตราภรณ์ อาจกล้า
94 นางสาว รวี ศิริเงิน
95 นางสาว พรทิพย์ ลาชมภู
96 นาย พีรนันท์ ไล่ชะพิษ
97 นางสาว พินธ์ุสุดา ทองประเสริฐ
98 นาย ปรัชญา พลัดพร้ิง
99 นาย ธัญญวัฒน์ สหะศักด์ิมนตรี
100 นาย สาธิต ลีลาชุติพงศ์
101 นางสาว สิวิกา ค าโคตรสูนย์
102 นางสาว บุญฑริก ค าผิว
103 นางสาว สุขวดี กัณหา
104 นางสาว วันทนีย์ พิณโกศล
105 นาย พงษ์ศักด์ิ รุ่งวัฒนะกิจ
106 นาย สุรพล ไว้สันเทียะ
107 นาย อานนท์ บ ารุงเอ่ียมปัญญา
108 นาง เรณุกา สงวนศักด์ิ
109 นาง พรทิพย์ จินโจ
110 นาย อภิเชษฐ  บุญเพ็ญ
111 นาย อมรินทร์ แสงสุวรรณ
112 นางสาว หน่ึงฤทัย สิงห์เกล้ียง
113 นางสาว ปรียานุช ด้วงทองอยู่
114 นางสาว สิริกาญจน์ แซ่โจว
115 นาย ธนากร ทวีกุล
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ
116 นาย รัชภูมิ พุกสุข
117 นางสาว เพ็ญพักตร์ มโนธรรม
118 นาย พศกร เตชะวนาพร
119 นางสาว พรพิมล พันธ์ุแก้ว
120 นางสาว สุจิตรา ยุติมิตร
121 นาย ชัยธนันท์ ศิริโชติเจริญกิจ
122 นาย ดาวู๊ด มูฮ าหมัด
123 นางสาว สุจิตรา สุวรรณแสน
124 นางสาว อุทัยรัตน์ ไกรเดชา
125 นางสาว ณิชาณัณทณ์ อินทรพิมพ์
126 นาย ชาคริต แนวพญา
127 นางสาว วันวิสา กล่ินสุคนธ์
128 นางสาว สุกัญญา โท่นสี
129 นางสาว สุนิดา บัณฑิตนฤนาท
130 นางสาว ชุติมา ชูกรณ์
131 นาย ธีรพงษ์ แดงคราม
132 นาย ชัยพงศ์ ชัยศรีสุรพันธ์ุ
133 นาย สมเกียรติ  ภูษาธร
134 นาย เกริก ปัณณะกิจการ
135 นาย ส่งเสริม ประสพศิริทรัพย์
136 นางสาว พรพิไล   จิตรวัฒน์กุลศิริ
137 นางสาว เบญจวรรณ สุดประเสริฐ
138 นางสาว ทัศนีย์ แก้วดอนรี
139 นางสาว อริสา วชิระอารีรัตน์
140 นางสาว มนฤดี น้อยสอน
141 นางสาว กาญจนา ศิริเชาวนิชการ
142 นาง สุนทรี ร่วมสุข
143 นางสาว ณัททร์รมัย บัวเทศ
144 นาย ชานนท์  พุดพิมเสน
145 นางสาว วรัญญา วงศ์สูงเนิน
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ
146 นาย สันติ หล้าพรหม
147 นางสาว สุกัญญา มหายนต์
148 นางสาว นิทรา รสดี
149 นางสาว พรสวรรค์ พุ่มเรือง
150 นาย พิทักพร สุขม่ิง
151 นาย ณัฐภัทร์ ประสงค์ดี
152 นางสาว ณภควดี อุบลแย้ม
153 นาย ไพโรจน์ ศรีประสงค์   
154 นางสาว หฤทัย ป่ินทอง
155 นาย ประวิทย์ สุนทรตุน
156 นางสาว ศิริพร แก้วศรี
157 นาง โสรดา เอ่ียมอุไรรัตน์ 
158 นางสาว สุลิษา ต าแอ   
159 นาย พีรันธร รอดอยู่
160 นาย ชาติชาย กษิตินทร์
161 นาย จิรัสย์ เฉิดมนูเสถียร
162 นางสาว มนัสวี อ่อนเค
163 นางสาว นริศรา ผาน้ าค า
164 นาย สุรชาติ พงศ์พิทยาคม
165 นางสาว วิชชุดา แสนเมืองมูล
166 นางสาว กรองทอง เริงฤทธ์ิ
167 นาย ธีระพนธ์ พิศสะอาด
168 นางสาว ณศิภัสร์ ธีรอมรรัศม์ิ
169 นาย อนุ โตพุ่ม
170 นางสาว พรพิมล ศรีประเสริฐ
171 นาย จีรพัฒน์ ภิญญากรณ์
172 นางสาว วีณา พันธไชย
173 นางสาว ภณิตา พรคงธวัช
174 นาย ศุภชัย ศรีนอก
175 นางสาว วาสนา ขนุนนิล



Page 7 of 9

ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล หมำยเหตุ
176 นางสาว ชมพูนุท วงษ์วิกิจการ
177 นาย บดินทร์ ศรีสุวงค์
178 นาย สุเมธ เตชทวีภาคย์
179 นางสาว รัตนลักษณ์ สว่างเนตร
180 นางสาว กรรณิกา อรัญญกานนท์
181 นางสาว สมฤกาญจน์ ว่องสาโรจน์
182 นาย ชยพฤกษ์  อุปพงษ์
183 นางสาว ปทุมทิพย์ ขันธนิยม
184 นางสาว ศุภรวรรณ สิรพัฒนพิพัฒน์
185 นาย กิติศักด์ิ เทียมรัตนานนท์
186 นางสาว อัญชลี เกตุแก้วเจริญ
187 นาย อัมรินทร์ สองเมือง
188 นาย นายธีรยุทธ ไชยกิจ
189 นางสาว เอกธนิดา วันเพ็ง
190 นาย สิทธิเลิศ  อิทธิภาคกุล
191 นางสาว จุฑามาส แสวงศรี
192 นางสาว ศรีประไพร คะสุดใจ
193 นางสาว ปาหนัน โชติชวณิช
194 นาย ธัญวัฒน์ ยังนิตย์
195 นาง ศรัญญา บรรจงสัตย์
196 นาง ธรณินทร์ พันธ์ุพิทย์แพทย์
197 นางสาว กัญจน์ชญา ภัคธรารุ่งโรจน์
198 นาย พงศกร เดชะผล
199 นางสาว จติมา ไชยมงคล
200 นาย ธนกร นพมาศสิริ
201 นางสาว ณัฐกานต์ สุวรรณกาญจน์
202 นาย รัชชาพงษ์ สันสินธ์ุงาม
203 นาย ชัชชวิน กล่ินวิวัฒนสิริ
204 นางสาว ปิยนันท์ อิทธิสิริกุลชัย
205 นางสาว ชุติมา ล้ีพูลทรัพย์
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206 นาย ธัญพิสิษฐ์ โลหะธนูเลิศ
207 นาย ภานุเดช เพ็งพัน
208 นางสาว ปิยวดี ศิริปัญจทรัพย์
209 นางสาว รัฐนันท์ วีระพัฒน์วราภา
210 นาย ธีรยุทธ อินทศร
211 นางสาว อรวรรณ คงทอง
212 นางสาว กอบแก้ว เจริญสินโอฬาร
213 นาย วรเทพ มานะวุฒิเวช
214 นางสาว ลักษิธร พงษ์ไชย
215 นางสาว นริสรา ศัตรูล้ี
216 นาย ยุทธศาสตร์ ตรวจมรคา
217 นาย รัชตพันธ์ุ ศักด์ิฤทธิชัย
218 นาย สุวิทย์ จ าปาเทศ
219 นาย ณัฐพร บัวทรัพย์
220 นาย สมชัย ชาติโชคชัย
221 นางสาว ชาลิสา จิวานนท์
222 นางสาว นุชนาถ สามแก้ว
223 นาง กมลพัชร สังข์ทอง
224 นางสาว นิตยา ไตรพรม
225 นางสาว พัชรี พิมพ์พา
226 นาง น ้าอ้อย กล้าหาญ
227 นาย ชาญวิทย์ สุคนธสิงห์
228 นางสาว วันวิสาข์ ฤทธิญาณ
229 นางสาว หทัยรัตน์ ทรัพย์สิน
230 นางสาว สาวิตรี ต่อซอน
231 นางสาว วราพร ไชยราช
232 นาย ชัชวาล กล้ารอด
233 นาย ธนภณ ค าจ าปา
234 นาย อภิชาต ปัทมโรจน์

 2. การคืนเงินค่า...
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เบอร์โทรศัพท์ 080 015 1901
ประกาศ ณ วันท่ี 7 พฤษภาคม 2564

สถาบันวิทยาการศุลกากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล

           2. การคืนเงินค่าลงทะเบียน และวิธีการรับใบเสร็จรับเงิน   

               2.1 ก าหนดการคืนเงินค่าลงทะเบียน
                     2.1.1 ส ำหรับผู้สมัครท่ีกรอกข้อมูลในแบบแจ้งควำมประสงค์ฯ และส่งหลักฐำนประกอบกำรคืนเงิน
ถูกต้องครบถ้วนภายในวันศุกร์ท่ี 7 พฤษภาคม 2564 กรมศุลกำกร จะด ำเนินกำรคืนค่ำลงทะเบียนให้ท่ำน ภายใน
วันศุกร์ท่ี 14 พฤษภาคม 2564 
                    2.2.2 ส ำหรับผู้สมัครท่ียังส่งหลักฐำนประกอบกำรคืนเงินไม่ครบถ้วน กรมศุลกำกร จะด ำเนินกำรคืน
ค่ำลงทะเบียนให้ท่ำน ภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากท่ีท่านได้ส่งหลักฐานดังกล่าวครบถ้วนแล้ว 
                    ท้ังน้ี กรมศุลกำกร จะประกำศรำยช่ือผู้ท่ีด ำเนินกำรคืนเงินค่ำลงทะเบียนแล้ว ให้ทรำบทำงเว็บไซต์ 
https://customs-specialist.com/ ทุกวันศุกร์ของแต่ละสัปดำห์จนกว่ำจะครบทุกท่ำน

                2.2 การรับใบเสร็จรับเงิน 
                     เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กรมศุลกากร 
จึงขอแจ้งเปล่ียนแปลงวิธีการรับใบเสร็จรับเงิน จำกเดิม ให้มารับ ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมสถาบันวิทยาการศุลกากร 
เชิงสะพานกรุงเทพ ช้ัน 1 เปล่ียนเป็น จัดส่งให้ทางไปรษณีย์ โดยเจ้าหน้าท่ีจะด าเนินการส่งส าเนาใบเสร็จฯ ให้ท่าน
ทางอีเมลท่ีใช้ในการสมัคร  จึงขอให้ท่านด าเนินการ ดังน้ี 
                  1. แจ้งท่ีอยู่ส าหรับจัดส่งใบเสร็จรับเงิน โดยการสแกน QR CODE ตามด้านล่างของท้ายประกาศฉบับน้ี 
ภายในวันพุธท่ี 12 พฤษภาคม 2564 
                  2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในใบเสร็จรับเงินทางอีเมล โดยสามารถตรวจสอบได้ต้ังแต่วันท่ี
13 - 14 พฤษภำคม 2564 หำกพบว่ำไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อเจ้ำหน้ำท่ี ภายในวันศุกร์ท่ี 14 พฤษภาคม 2564 
หมายเหตุ : เจ้าหน้าท่ีจะด าเนินการจัดส่งใบเสร็จรับเงินฉบับจริงให้ทางไปรษณีย์ 
               ต้ังแต่วันท่ี 17 - 18 พฤษภาคม 2564

แจ้งท่ีอยู่ส าหรับส่งใบเสร็จรับเงิน
 SCAN ME




