
ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้ช านาญการศุลกากร 

ตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 75/2562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 

หลักสูตรผู้ช านาญการศุลกากร รุ่นที่ 19 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

และ 

ก าหนดการพิธีมอบใบรับรองผู้ช านาญการศุลกากร 

หลักสูตรผู้ช านาญการศุลกากร รุ่นที่ 19 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 

ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารศูนย์ฝึกอบรมสถาบันวิทยาการศุลกากร เชิงสะพานกรุงเทพ 

**********************  
 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 

08.30 – 10.30 น. ซักซ้อมพิธีการรับใบรับรองผู้ช านาญการศุลกากร 

10.30 – 12.00 น. พิธมีอบใบรับรองผู้ช านาญการศุลกากร 

 ผู้กล่าวรายงาน : นางอาภาพรรณี แสงมุกดา 

      ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 

  ประธานในพิธี : นายพชร อนันตศิลป์ 

     อธิบดีกรมศุลกากร 

     มอบใบรับรองผู้ช านาญการศุลกากร และมอบนโยบาย 

     พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้ช านาญการศุลกากร 

      
  
      หมายเหตุ : ผู้บริหาร แต่งกายสูทเบลเซอร์ 
            ผู้ช านาญการศุลกากร แต่งกายสุภาพ 

 
 

 
 
 



ล ำดับท่ี
หมำยเลข 

ผู้ช ำนำญกำรศุลกำกร
ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

1 3045 นางสาว กชพร สุวรรณวงศ์
2 3046 นางสาว กนกพร จิตตรัตน์เสนีย์
3 3047 นาง กนกวรรณ ค าบาง
4 3048 นางสาว กมลทิพย์ พูนฉัตรเพชร
5 3049 นาย กมลธรรม เสริมสินไพบูลย์
6 3050 นางสาว กรทิพย์ ทัดรอด
7 3051 นาย กฤชวัฒน์ จ าปีพุทธชาติ
8 3052 นาย กฤษดา นิลประภา
9 3053 นางสาว กัญญ์ณณัฏฐ์  สุทธวัฒนาเวโรจน์   
10 3054 นางสาว กัลยรัตน์ โสภณธนกิจสกุล
11 3055 นางสาว กาญจนา บุญรังษี
12 3056 นาง กาณดา ธัญญะประเสริฐ
13 3057 นาย กิตติคม คุปติวัฒน์
14 3058 นางสาว เกศินี ศุภธีระนนท์
15 3059 นางสาว ขวัญจิตร สีเนตร์
16 3060 นาง ฆนรส สุส าเภา
17 3061 นาย จตุพัฒน์ ดอนเส
18 3062 นางสาว จริย ดาวจรัสแสงชัย
19 3063 นางสาว จรีวรรณ จุลศักด์ิ
20 3064 นาย จักรกฤษ โชคปลอด
21 3065 นาย จักรพงศ์ เมธาวัชรกุลโภคิน
22 3066 นางสาว จันทร์รัตน์ อนุสรณ์พาณิชย์
23 3067 นาย จิตติชัย บุญมี
24 3068 นาง จิตรลดา ประภาพรดิลก
25 3069 นาย จิรเดช สุธิตะกูล
26 3070 นางสาว จิรภา ปัญญาศิริ
27 3071 นาย จิรวัฒน์ กีรติมงคลวัฒน์
28 3072 นาง จิรัชญา ป่ินสกุล
29 3073 นาย จิรายุทธ์ ทองพรม
30 3074 นางสาว จีรชาดา ตัณชวนิชย์
31 3075 นางสาว จุฑานุช  บูรณสินวัฒนกูล
32 3076 นาย เจษฎากร ประกอบกิจ
33 3077 นาง ฉัตรวิไล คุณเจริญจิต

ใบรับรองผู้ช ำนำญกำรศุลกำกร มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวำคม 2565 - 30 พฤศจิกำยน 2568

ประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมเป็นผู้ช ำนำญกำรศุลกำกร
หลักสูตรผู้ช ำนำญกำรศุลกำกร รุ่นท่ี 19 ประจ ำปี พ.ศ. 2565  (จ ำนวน 243 รำย)
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34 3078 นางสาว ฉัตรวีรยา วริทธ์ิธรบุพกร
35 3079 นาย เฉลิมพล คงมี
36 3080 นางสาว ชนัตถา สมรรคนัฏ
37 3081 นางสาว ชนันท์ธิพัฒน์ ค าสร้อย
38 3082 นางสาว ชลธิรา กาญจนวิไล
39 3083 นาย ชัยธัช ทองใบ
40 3084 นาย ชัยพร ชมสุทธา
41 3085 นางสาว ช่ืนฤทัย สาระกูล
42 3086 นาย ชุมพล พันธ์ุศุภศิริ
43 3087 นางสาว เชาวมาศ ขุนฤทัย
44 3088 นาย โชติธนินท์ แบมขุนทด
45 3089 นาง ซัลมา บินกาซัน ไพโรจน์
46 3090 นางสาว ฐิติมา พลแก้ว
47 3091 นาย ฐิติวัชร์ อมรพงศ์ธนากุล
48 3092 นางสาว ณชิตา แก้วสมบัติ
49 3093 นางสาว ณฐอร มาศรัตน์
50 3094 นางสาว ณภัทร ชยุติรัตน์
51 3095 นาย ณฤภัทร เจริญทัศนางกูร
52 3096 นาย ณัฐกรณ์ นุชนา
53 3097 นางสาว ณัฐกานต์ เลิศวณิชกุล
54 3098 นางสาว ณัฐพร แก้วประจุ
55 3099 นางสาว ณัฐพัชร์ ธีรพันธ์ภูกิจ
56 3100 นาย ณัฐภูมิ ค าภักดี
57 3101 นาย ณัฐวุฒิ เกตุกาง
58 3102 นาย ณัตปกรณ์ ปรีดาภิรัตน์
59 3103 นาง ณิชพัณณ์ กีรติมงคลวัฒน์
60 3104 นางสาว ณิชาภัทร แซ่งุ่ย
61 3105 นาง ณีริกาวรรณ พิศสะอาด
62 3106 นางสาว ณุกานดา อรรถกิจโกศล
63 3107 นางสาว เดือนรุ่ง แก้วพิทักษ์
64 3108 นาย โดมรพี ขุนเจริญ
65 3109 นาย ติณณภพ แสงนวกิจ
66 3110 นางสาว เตือนใจ พ่วงเครือ
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67 3111 นาย ทรงวุฒิ อนุวงศ์เจริญ
68 3112 นางสาว ทราย เครือวัลย์
69 3113 นาย ทศพร อธิการุณ
70 3114 นางสาว ทัศนีย์ อยู่คเชนทร์
71 3115 ว่าท่ี ร.ต. ทินเดช การจุระ
72 3116 นาย ธงไชย หุ่นนิมิตร
73 3117 นาย ธนกร ต้ังจิตร์พร
74 3118 นาย ธนภัทร ศรีอมร
75 3119 นาย ธนวัฒน์ พรหมสุวรรณ
76 3120 นาย ธนันวัฒน์ ธวัชรพีวงศ์
77 3121 นาย ธวัชชัย อิทธิพิศาล
78 3122 นางสาว ธวัลรัตน์ ทองอยู่พัฒนกุล
79 3123 นาย ธัชชัย อุ่นเจริญ
80 3124 นางสาว ธันยมัย เจียรกุล
81 3125 นางสาว ธานิยา ให้วงศ์กูล
82 3126 นาย ธารา พรหมมานนท์
83 3127 นาย ธีระเจตน์ เหลืองรุ่งทรัพย์
84 3128 นางสาว นงนุช บุญคง
85 3129 นาย นพพล นุชน้อย
86 3130 นางสาว นพวรรณ เตรียมทนะ
87 3131 นาง นภาพร   สโรชวิกสิต
88 3132 นาง นรมน		 เลปนะสุวรรณ	
89 3133 นางสาว นวลจันทร์ เทียมทนงค์
90 3134 นางสาว นัชชา พรย่ิง
91 3135 นางสาว นัฐกาญจน์ ลาวันนา
92 3136 นางสาว นันท์นภัสร คงเสมาชุมสิน
93 3137 นางสาว นันท์นิชา ฤทธิวัฒนเศรษฐ์
94 3138 นาง นารี ศักด์ิสร้อย
95 3139 นางสาว นิตยา บุญซัน
96 3140 นางสาว นิภา เจริญศิลป์
97 3141 นางสาว บุศรินทร์ วงษ์อินทร์
98 3142 นางสาว บุษยา ปัสสาวะนัง
99 3143 นางสาว ปฏิมา สังฆพร
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100 3144 นาง ปณภา ดวงดาว
101 3145 นางสาว ปทิดา งามชัยยาพรกุล
102 3146 นาง ปนัดดา เฮงสกุล
103 3147 นางสาว ปภาพิมพ์ ประดับลาย
104 3148 นาย ปภาวิน ปัญญาศิริ
105 3149 นาย ปรรินทร์ อินเรืองศรี
106 3150 นาย ประจักษ์ สุขศรีดา
107 3151 นางสาว ประภัสสร ช่วยนาเขต
108 3152 นาย ประยุทธ ฉัตรวัฒนานนท์
109 3153 นาย ปรัชญา    พิจิตรชุมพล
110 3154 นางสาว ปรีย์ณัฐธาดา สุวรรณ์โน
111 3155 นางสาว ปวีณา วงษ์แก้ว
112 3156 นางสาว ปาณิสรา วัชรด ารงกิจ
113 3157 นางสาว ปาริชาติ สุกใส
114 3158 นาง ปาลรัฐ สิริภูบาล
115 3159 นางสาว ปาลิดา ศรีล าภูทอง
116 3160 นางสาว ปิยธิดา ไชยปัญญา
117 3161 นางสาว ปิยนันท์ เนียมประเสริฐ
118 3162 นาง พจนจรรย มหาทิพย์โสภา
119 3163 นางสาว พจนีย์ สาคร
120 3164 นางสาว พณิชญา เรืองแก้ว
121 3165 นาย พรชัย บุญแก้ว
122 3166 นาย พรนรินทร์ ทรงราศรี
123 3167 นาย พรรณนพ อนุศาสนี
124 3168 นางสาว พรลภัส วัฒนเศรษฐ
125 3169 นางสาว พัชมณ วิทยาหิรัญ
126 3170 นางสาว พัสดาพร กระจ่างจิตยศกุล
127 3171 นางสาว พิชญา   อดิวันทนากุล
128 3172 นางสาว พิชามญช์ุ พฤฒพงศ์ไพศาล
129 3173 นาย พิทักษ์ สุขวี
130 3174 นาย พิทักษ์ แพทย์พิทักษ์
131 3175 นางสาว พิมพ์วรัชญ์ หาริตะวัน
132 3176 นาย พิศิษฐพงศ์ ใจสม
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133 3177 นาย พีรดนย์ ณัฐนพินทักษ์
134 3178 นาย พีรดนย์ ธัญธนาพงศ์สถิต
135 3179 นาย พีรนัฐ สันลา
136 3180 นางสาว พูลศรี โพประยูร
137 3181 นางสาว ภคมน ฐกฤตฐิติภา
138 3182 นาง ภัคศมนันท์ วงษ์ช้าง
139 3183 นางสาว ภัสส์ณกาญจน์ อมราสกุลทรัพย์
140 3184 นาย ภาคภูมิ โสภณวิจิตร
141 3185 นางสาว ภาชญา วรรณประดิษฐ์
142 3186 นาย ภาณุภณ ศศิวิชิตกุล
143 3187 นาย ภานุวัฒน์ โพธิสมภพ
144 3188 นาย ภายุพักษ์ ฤทธ์ิลือไกล
145 3189 นาย มนตรี   แสนยามูล
146 3190 นางสาว มลพิลา แก้วกนก
147 3191 นาง มาลิน สืบสุข
148 3192 นางสาว มุกดา ใจเมือง
149 3193 นาย ยศศิริ บุตรสา
150 3194 นาย ยุทธศักด์ิ อดุลพัชราภรณ์
151 3195 นางสาว ยุพา สังข์ป่า
152 3196 นางสาว ยุภาพร ค ามูล
153 3197 นางสาว รัชดาภรณ์ บางประเสริฐ
154 3198 นาง รีตาเดบี กุมาร
155 3199 นาย ฤทธิพันธ์ุ สัณฑมาศจิรวัส
156 3200 นางสาว ละอองดาว ปราณี
157 3201 นาย วชิรวิชษ์ สุขผล
158 3202 นาย วรพงศ์ เวียงเงิน
159 3203 นางสาว วรมล ฝูงใหญ่
160 3204 นางสาว วรรณารัตน์ ธนันต์ชัยสกุล
161 3205 นางสาว วรวรัย อสัมภิณวงศ์
162 3206 นางสาว วรัทวีร์ ตรีวงษ์วัฒนา
163 3207 นางสาว วรารัตน์ เทียบวงษ์
164 3208 นางสาว วลีรัตน์ ไชยเสนา
165 3209 นาย วศิน บริหารวนเขตต์
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166 3210 นาย วัชรพงศ์ จรัสศรี
167 3211 นางสาว วัชรี จันทร์ยงค์
168 3212 นางสาว วันวิสาข์ ธาราเดช
169 3213 นาย วินัย วิสุธิสิริ
170 3214 นาย วินัย ชูเชิด
171 3215 นางสาว วิภาพรรณ สุ่มใจยา
172 3216 นางสาว วิภารัตน์ เช้ือหาญ
173 3217 นาย วิศรุต อยู่ชูชัยมงคล
174 3218 นาย วิษณุ มังกรแก้ว
175 3219 นาย วีรัฐ กาญจนวิไล
176 3220 นางสาว ศกลภัทร สรวมศิริ
177 3221 นางสาว ศรุดา ไชยวงค์
178 3222 นางสาว ศศิธร ชัยกิจ
179 3223 นางสาว ศศิภา กิตติคุณกร
180 3224 นางสาว ศิถีกาญจน์ คุปต์กาญจนากุล
181 3225 นางสาว ศิริพร ชินศรี
182 3226 นางสาว ศิริพร ค าชนะ
183 3227 นางสาว ศิริพร แซ่ล้ิม
184 3228 นาย ศิริพูน ปฐมรัตนศิริ
185 3229 นางสาว ศิริภรณ์ ยอดมณี
186 3230 นางสาว ศิริลักษณ์ วงษา
187 3231 นาย ศิวกฤษฏ์ิ เจนวิพิชย์
188 3232 นางสาว ศุภรดา เทศรุ่งเรือง
189 3233 นาย ศุภวัฒน์ รุ่งมา
190 3234 นางสาว ศุภักษร ตาวงค์
191 3235 นาย สถิตย์ สมประสงค์
192 3236 นาย สมภพ พุ่มพวง
193 3237 นาย สมภพ แก้วเมือง
194 3238 นางสาว สมฤดี วงศ์วรรธนะกิจ
195 3239 นางสาว สมฤดี เผือกผ่อง
196 3240 นาย สมศักด์ิ บัวเงิน
197 3241 นาย สมสวัสด์ิ  เชิญสันติกุล
198 3242 นาย สมิทธ์เชษฐ์ แก้วฟ้าอ่อน  
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199 3243 นางสาว สิชาวริชช์ เจาะรอด
200 3244 นาย สิทธิชัย มัยนิคม
201 3245 นาย สิทธิพร เลิศประเสริฐคุณ
202 3246 นาย สิปปกร เติมต่อ
203 3247 นางสาว สิริกุล เต็กตระกูล
204 3248 นางสาว สิรินทิพย์ เงินหิรัญ
205 3249 นางสาว สุกฤษฐ์ฏิญา เพชรเชิดศักด์ิ
206 3250 นางสาว สุดา คล่ีฉายา
207 3251 นาย สุทธวงศ์ วัฒนานรเศรษฐ์
208 3252 นาย สุเทพ สุทธิชัยเดชา
209 3253 นาย สุนทร ไมขุนทด
210 3254 นาย สุบรร บัวขาว
211 3255 นางสาว สุพรรษา ลิมวิภูวัฒน์
212 3256 นางสาว สุพัตรา พรมดอนยาง
213 3257 นางสาว สุพารัตน์ แซ่ซ่ัว
214 3258 นางสาว สุมนา พัฒนกิจเจริญชัย
215 3259 นาย สุรศักด์ิ ล่ิมศรีพุทธ์ิ
216 3260 นาย สุรสิทธ์ิ ช่ืนใจ
217 3261 นางสาว สุรัตดา ทองประกอบ
218 3262 นางสาว สุริยาพร จันทร์สุขสวัสด์ิ
219 3263 นางสาว สุรีรัตน์ หงษ์สิบสาม
220 3264 นางสาว เสาวณี								 รังรักษ์										
221 3265 นาย แสงชัย มัยนิคม
222 3266 นางสาว หทัยรัตน์ ดอกไม้เพ็ง
223 3267 นางสาว อโณทัย มนต์ทิพย์
224 3268 นาย อดิสร พลทะจักร์
225 3269 นาย อนนท์ หนุนดี
226 3270 นาย อนุรักษ์ รักภูมิ
227 3271 นางสาว อภินันท์ กัณชัย
228 3272 นาย อมรเทพ เทศเอม
229 3273 นางสาว อมรรัตน์ เกษประทีป
230 3274 นางสาว อมรรัตน์ บัวสอน
231 3275 นางสาว อรชา   เรืองบุญ
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232 3276 นางสาว อลิน ทิพวัลย์
233 3277 นาย อัครพล ช่ืนถาวร
234 3278 นาย อัคเรศ เลาหสุวัฒน์กุล
235 3279 นาง อัญชรีย์ รังสรรค์
236 3280 นางสาว อาทิตยา วรดี
237 3281 นางสาว อารีย์วรรณ ซ่ือตรง
238 3282 นาย อิศม์ธเดชน์ พิชัยรัตน์
239 3283 นาย อิสระ ผู้อยู่สุข
240 3284 นางสาว อุมาภรณ์ กุลวงค์
241 3285 นาย บดินทร์ ศรีสุวงค์
242 3286 นาย พีรนันท์ ไล่ชะพิษ
243 3287 นาย วรเทพ มานะวุฒิเวช

สถาบันวิทยาการศุลกากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศ ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565
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