
สําหรับผูชํานาญการศลุกากร 
ที่ใบรับรองหมดอายุแลว !! (รายชื่อตามเอกสารแนบ)

ณ สถาบันวิทยาการศุลกากร ชั้น 15 อาคาร 120 ป กรมศุลกากร ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เทานั้น!!

เพื่อรักษาสิทธิ์การเขารับการฝกอบรมในครั้งตอไป มิฉะนั้น จะถือวาทานมีสถานะพนสภาพจากการเปน

ผูชํานาญการศุลกากร โดยสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่

https://customs-specialist.com/
 หัวขอหลักสูตรผูชาํนาญการศุลกากร  

 แบบฟอรมการผอนผันการตออายุผูชาํนาญการศลุกากร

ใหมาย่ืนคําขอผอนผันการตออายุใบรับรองผูชํานาญการศุลกากร (พรอมแนบเอกสารหลักฐานใหครบถวน)

โปรดติดตอเจาหนาที่ โทร. 02–667-7000 ตอ 20-4927, 20-4930, 20-6372, 20-7871
หมายเหตุ : กรุณาตรวจสอบรายชื่อและขอมูลใบรับรองฯของทาน หากพบวาขอมูลไมถูกตอง หรือมีขอสงสัย 

https://customs-specialist.com/


ลําดับ
รหัสผู้ชํานาญการ

ศุลกากร
คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล

1 14 นางสาว วรากุล ลิมป์เฉลิม
2 30 นาง เพชรรัตน์ ไกรกีรติก้อง
3 35 นางสาว สุวิมล ไชยพิณ
4 57 นางสาว นารี เลิศพันธวงศ์
5 59 นาย วิศิษฐ์ หงษ์เหิรสถิตย์
6 60 นาย จุมพล ศิริคง
7 70 นาย พีรยุทธ์ ทุมเสถสาร
8 71 นาย นิวัช ยติโชติ
9 83 นาย พิชัย วงศ์ชินศรี
10 88 นาย ธวัช เลิศฤทธิ์สัมพันธ์
11 90 นาย ประเสริฐ ตันติพันธุ์
12 111 นาย จรัญ เอี่ยมโอธาน
13 130 นาง วรวรรณ สุรัตนชัยกุล
14 141 นาย สมบูรณ์ พรถิระมงคล
15 152 นาย ทนงศักดิ์ ตันตินรเศรษฐ์
16 156 นาย ปฐมรัตน์ แสงโชติ
17 168 นาย สมชาย วงศ์พร้อมรัตน์
18 174 นางสาว รสสุคนธ์ งานว่อง
19 178 นาง สุพัตรา วิวัฒนกุลกิจ
20 179 นาง ณัฐพร ตั้งชูกุล
21 183 นางสาว พัชรี ชนะกิจการโชค
22 185 นางสาว วรวีร์ พิริยะประทานคุณ
23 186 นางสาว พรพยนต์ พิริยะประทานคุณ
24 213 นาง อณี ธุระภารพิสัย
25 224 นาย ธีระภัทร์ วายุพัฒน์
26 227 นาย บุญมี บุญก่อสร้าง
27 232 นาย เสริม ปลอดกรรม
28 234 นางสาว ภัสส์ศา โชตน์ภาวินันท์

หมายเหตุ : กรุณาตรวจสอบรายช่ือและข้อมูลใบรับรองฯของท่าน หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ
              โทร. 02–667-7000 ต่อ 20-4927, 20-4930, 20-6372, 20-7871

รายช่ือผู้ชํานาญการศุลกากรท่ีใบรับรองหมดอายุแล้ว จํานวน 162 ราย
ให้มายื่นคําขอผ่อนผันการต่ออายุใบรับรองผู้ชํานาญการศุลกากร (แนบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน)
     ณ สถาบันวิทยาการศุลกากร ช้ัน 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร ภายในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2563 เท่านั้น!!

เพ่ือรักษาสิทธิ์การเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งต่อไป มิฉะนั้น จะถือว่าท่านมีสถานะพ้นสภาพจากการเป็นผู้ชํานาญการ



ลําดับ
รหัสผู้ชํานาญการ

ศุลกากร
คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล

29 247 นาย เล็ก วราปรีย์ภพ
30 278 นาย โกวิท มาลัยศิริรัตน์
31 281 นาง จารุณี ขาวนวล
32 287 นาย ศรีศักดิ์ บุญนําพา
33 294 นางสาว แน่งน้อย ไชยาศิริศิลป์
34 303 นาย เล็ก นนท์นอก
35 309 นาง สุนทรียา ทองสะอาด
36 317 นาย พิทยา พงศ์สมภาร
37 319 นางสาว วรวรรณ โอชกะ
38 328 นาง ไพลิน บุญเมือง
39 358 นาย อริยะธรรม รักรุ่งเรืองกิจ
40 382 นางสาว จิตติมา ชูเลิศ
41 422 นาย อมรเทพ สุขเสถียร
42 423 นาย อนันตสุข จงรุ่งเรือง
43 432 ว่าท่ี ร.ต. สุขชาติ ชาติงาม
44 435 นาย อภิสิทธิ์ รุ่งชื่น
45 437 นาย สมศักดิ์ แผ่นกระโทก
46 447 นาย ณรงค์ เดวี
47 448 นาย สมบูรณ์ ชัยศรีสุรพันธุ์
48 490 นาย บุญธรรม พรหมภินันท์
49 491 นาย เรืองศักดิ์ นาคะเกษียร
50 534 นาง ปราณีย์ รักบ้านเกิด
51 550 นาย ราเมศร์ ตรีเมฆ
52 562 นาย สว่าง วงศ์เปียง
53 567 นาย ทวีเดช ศิริรัตน์
54 589 นาย จํารูญ ศรีสวิตติยากร
55 596 นางสาว ดารณี เหมือนโพธิ์
56 605 นาย นพดล เอมโอชะ
57 610 นาย รัชเขต พ่ึงผล
58 621 นางสาว ภารดี ศุขพงษ์
59 639 นาง ศิริพร เจริญโภคราช
60 649 นาย ปรีดา เผือกทอง
61 650 นาย ทวีศักดิ์ อินทราวิชกุล
62 655 นาย มนัส เอี่ยมผาสุข
63 669 นาย พิสิฐ บูรณะอมร



ลําดับ
รหัสผู้ชํานาญการ

ศุลกากร
คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล

64 678 นางสาว ทัศนีย์ พลเสน
65 708 นาย นพคุณ จุธากรณ์
66 709 นาย สมชาย แซ่ล้ิม
67 710 นาย ฉัตรชัย ปิ่นแก้ว
68 718 นาย เขมชาติ ศุภวัฒนกุล
69 719 นาง นันทนา สิทธานครินทร์
70 723 นาย ดนัย สินภูธรณ์
71 744 นาย ธนเทพ อุทยานัง
72 756 นาย ปวินทร์ ศรีประกายเพ็ชร
73 771 นาง ยุวดี สุนันท์
74 790 นาง นฤมล วันทนียกุล
75 791 นาง จิราทร วชิรมนาภรณ์
76 793 นาย จิระศักดิ์ ศิวรักษ์
77 811 นางสาว อนงค์ วณิชวิชากรกิจ
78 834 นาย สมชาย จ่ันเด๊ะ
79 858 นาย ทวีป ชนะกุลธร
80 869 นางสาว มัณฑนา ดวงพัตรา
81 900 นางสาว สุอังคณา ใจชัยภูมิ
82 915 นาย ศักดา บูรณศิริ
83 925 นาย วิทวัฒน์ ทองเวส
84 935 นางสาว ลภัสรดา ดาวราย
85 945 นาย ธรรมรัฐ วัลย์เครือ
86 953 นางสาว จริยา สัญญะวี
87 954 นาย พงษ์ศักดิ์ ฉิมพาลี
88 972 นาย พิสิษฐ์ ตั้งจิตต์ชนะรุ่ง
89 979 นาง ศศิธร ประกอบกูล
90 982 นาย ภักดี จันทร์แสนตอ
91 985 นาง ติมาพร สัจจเทพ
92 997 นาย สุชาติ อารีฮูเซ็น
93 1007 นางสาว ปิยวรรณ ศิริตันติ์
94 1036 นางสาว ปิยะนุช ยุคเกษมวงศ์
95 1044 นางสาว ผกามาส ภมรบวรพล
96 1090 นาย ปรีชา ปุระศิริ
97 1092 นาย พันธกฤช เดชโชติกุล
98 1102 นาย ชัยนรินท์ ธนานันต์สุวรรณ



ลําดับ
รหัสผู้ชํานาญการ

ศุลกากร
คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล

99 1124 นาง รัตนาวดี พันธ์พานิช
100 1146 นางสาว กัลยา อร่ามทวีทอง
101 1154 นางสาว เกษราภรณ์ พรหมสิทธิ์
102 1164 นาง สมถวิล ปีตศิริพันธ์
103 1167 นางสาว ขนิษฐา อินทนะ
104 1178 นาย พิเชษฐ คงคาวัตร
105 1194 นาง ณัฐกนิษฐ์ สันธนวิบูล
106 1198 นางสาว จงจันทร์ ทองวงษา
107 1208 นาย อนุวัฒน์ อรรธนิศาสุข
108 1214 นาง พิชญา ดํารงพงศ์
109 1262 นางสาว สุพร หงส์บุญฤทธิ์
110 1263 นาย สยามสุนทร ศุกละ
111 1316 นางสาว ฤชุตา พิชิตชัยชาญ
112 1323 นางสาว รุ่งไพลิน เจริญสุขอํานวย
113 1326 นาง พรชนก สุวรรณสุจิรา
114 1345 นาย กรภพ ปานประสงค์
115 1350 นาย เกรียงไกร หล่อดํารงค์
116 1363 นางสาว ณัฏฐนิช ชัยพงศ์พณิชย์
117 1364 นาย อังกูร สงวนพรหม
118 1370 นาย ธนากร เลิศกิตศิริ
119 1387 นาย เพทาย แสงกระจ่าง
120 1394 นาย สมชาติ สุวรรณ
121 1395 นางสาว กรรณิการ์ สมวรศรี
122 1404 นาย ณรงค์ คําอ้อ
123 1406 นางสาว ศุภากร สิมะศุภธาดา
124 1427 นางสาว ผ่องใส จันทร์เด่น
125 1429 นาย สหรัฐ ฝึกวาจา
126 1437 นางสาว บุษบา บุญธรรม
127 1447 นาย ธนะวัตติ์ สิทธิโชคไกรรงค์
128 1453 นาง วิไลวรรณ พิพิธวณิชการ
129 1455 นาย สุริยงค์ หิรัญย์วงษ์วีระ
130 1456 นางสาว อุษา อานมณี
131 1462 นาย ธิติ สราญเศรษฐ์
132 1464 นาย วีรพล ไชยพิณ
133 1467 นาย วิชัย เวชวัฒนอําไพ



ลําดับ
รหัสผู้ชํานาญการ

ศุลกากร
คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล

134 1470 นาง ยุภาพร มะสะ
135 1482 นาง จันทร์เจ้าขา พุทธิวรกฤต
136 1492 นาย เฉลิมชัย ธีรพันภูกิจ
137 1500 นาย พีรพงษ์ บรรพพงศา
138 1501 นาย สุริยันต์ ภักดีโต
139 1512 นาย มนพร มานะสาบุตร
140 1536 นาย บุรินทร์ เย็นธนกรณ์
141 1563 นาย ณรงค์ชาญ ซุยตระกูลชัย
142 1619 นาง ปทิตตา อาชีวะพนิช
143 1635 นาย กรณ์ มฆวัตสกุล
144 1652 นาง เยาวลักษณ์ พลเสน
145 1678 นาย ชัยวัฒน์ จิรานุวัฒน์สกุล
146 1687 นาย นักรบ ธรรมโรจน์
147 1742 นาย ธนภัทร คงมั่ง
148 1758 นาย วิเศษ สัมมาคารวะ
149 1817 นาย ไกรวิน ไพโรจน์สกุลสุข
150 1832 นาย สมัย กับกระโทก
151 1834 นาย สุนัย อารยะกิจมงคล
152 1836 นาง พรรวี อนันนับ
153 1932 นาย กษิดิศ หงษ์โภคาพันธ์
154 1945 นาย พิเชฐ พัลวัลย์
155 1964 นางสาว พิมภิรา ทารัตน์
156 2019 นาย ลภชัย สืบสายพร้อม
157 2051 นาย สานนท์ ทองรัตน์
158 2054 นางสาว รัศมี วันตานาม
159 2065 นางสาว ณิชากร เจริญรัตน์
160 2069 นาย สุธี อัศวสหธนกุล
161 2073 นาย ธนกมล ฉิมบ้านไร่
162 2087 นาย มารุตย์ แสงเรือง

2806
2233
410
120
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