
ในรูปแบบออนไลน์ ให้ส ำหรับผู้ช ำนำญกำรศุลกำกรท่ีมีรำยช่ือดังต่อไปน้ี

1. ผู้ช ำนำญกำรศุลกำกรท่ีใบรับรองจะหมดอำยุต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนำยน - 31 ธันวำคม 2564 จ ำนวน 457 รำย

ล ำดับท่ี รหัสผู้ช ำนำญกำรฯ ค ำน ำ ช่ือ นำมสกุล

1 361 นาย สันติ จีระอัมพร
2 418 นางสาว พิชชาภา ทิพย์สุมาลี
3 455 นาย วิธิเนศวร์ จันทวนิชกุล
4 668 นาย สมคิด โสภณธนกิจสกุล
5 670 นาย วัชริศน์ วิศิษฎ์วงศ์
6 672 นาง ญาณิศา หล่อศิริรัตน์
7 674 นาย ธูป เจริญสุข
8 675 นาย ปัญญา ศรีสุธรรม
9 676 นาง มาลี ศรีมีส่วน
10 677 นาย วุฒิ กันฉาย
11 681 นางสาว ฉันทนา แก้วขาว
12 685 นาง เบญจมาส กาญจนวิไล
13 686 นาย บรรพต กาญจนวิไล
14 687 นาย รักษิตศาสตร์ โชคดีรุ่งโรจน์
15 688 นาง แพรวพรรณ สกุลสกาวสวัสด์ิ
16 689 นาย พรชัย คชรัตน์
17 690 นาย ธนากร แสงพิทูร
18 691 นาง อรวรรณ รัตนไตรภพ
19 693 นาง รังสิมา ภักดีภูมิ
20 696 นางสาว อารยา สมญารักษ์
21 697 นางสาว อุไรวรรณ สมญารักษ์
22 699 นางสาว พัชรา วรพฤกษ์พิสุทธ์ิ
23 703 นาย สมศักด์ิ สมบูรณ์ธรรม
24 706 นาย ปฏิมา สุคนธมาน
25 707 นาง เสาวลักษณ์ บุตรดาวงษ์
26 711 นาย ยรรยง ต้ังจิตต์กุล
27 713 นางสาว เพ่ิมสิน เกียรติปัญญาสกุล

รำยช่ือผู้ช ำนำญกำรศุลกำกร ท่ีมีสิทธ์ิสมัครลงทะเบียนเข้ำรับกำรฝึกอบรม
หลักสูตรต่ออำยุใบรับรองผู้ช ำนำญกำรศุลกำกร คร้ังท่ี 1 ประจ ำปี พ.ศ. 2564 จ ำนวน 492 รำย

      กรมศุลกำกร จะด ำเนินกำรจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่ออำยุใบรับรองผู้ช ำนำญกำรศุลกำกร คร้ังท่ี 1 ประจ ำปี พ.ศ. 2564 



ล ำดับท่ี รหัสผู้ช ำนำญกำรฯ ค ำน ำ ช่ือ นำมสกุล

28 714 นาย จักรินทร์ ภัทรสมเจตน์
29 715 นางสาว สุมาลี ปริทัศน์ไพศาล
30 721 นางสาว ปีติสุข สันติสุข
31 725 นาย ธีระ ก้องเกียรติยศ
32 726 นาย ประสาธน์ เกียรติไพบูลย์กิจ
33 727 นางสาว กุสุมา วรอุไร
34 728 นาง ชลภัสสรณ์ เลิศธนะแสงธรรม
35 733 นาย ประสาน แก้วนิยม
36 735 นาง พรพิมล วงษ์กมลชุณห์
37 739 นางสาว สุวิมล ทุมมานนท์
38 740 นาย สมพร สมัครการ
39 741 นาย ษมาธา เมธีพุทธิ
40 742 นาย นิพนธ์ จรัสจีรกุล
41 745 นางสาว ศรีประภา ตังคะบุรี
42 749 นางสาว ปัทมา วิปัสสนาธรรม
43 750 นาย สมเกียรติ วิปัสสนาธรรม
44 752 นาง ศรีสลา ภวมัยกุล
45 753 นาย กุลวัสส์ สุทธิพรสมบัติ
46 755 นางสาว ศิริญาพร สุทธิพรสมบัติ
47 758 นาย วัลลภ ประสงค์ธรรม
48 760 นาง บุษบงค์ ควรมิตร
49 761 นาง สุนิษถา ตรีลพ
50 762 นาย พิสิฏฐ์ สุชาติลิขิตวงศ์
51 764 นาย สมชาย บุญสายทรัพย์
52 767 นาย พิทูร รักขติวงศ์
53 768 นาย สิทธิชัย ชวรางกูร
54 769 นาย ประพล วณิตชยาพงศ์
55 770 นางสาว นันทวัน เชยสิทธ์ิ
56 773 นาย ธง ต้ังศรีตระกูล
57 776 นางสาว มัณทนา โกวิทยามงคล
58 777 นาย ชัยรัตน์ โกวิทมงคล
59 778 นางสาว จริยา วงษ์สกุลพิน



ล ำดับท่ี รหัสผู้ช ำนำญกำรฯ ค ำน ำ ช่ือ นำมสกุล

60 779 นางสาว เสาวรส บุญเกียรติบุตร
61 781 นาย จิโรจ เจริญวรรณ
62 782 นาย วิสาร ฉันท์เศรษฐ์
63 783 นาย พิเชษฐ์ ฉันท์เศรษฐ์
64 784 นางสาว จันทิรา ชุมสุวรรณ์
65 790 นาง นฤมล วันทนียกุล
66 792 นางสาว รัตนา จ้อยสองศรี
67 794 นาย วัฒนา สิงห์สุนีย์
68 798 นาย อนุชา นาคสิทธ์ิ
69 799 นาง วรลักษณ์ เกียรต์ิชัยสิริพร
70 957 นาย อ านาจ จีนมะเริง
71 972 นาย พิสิษฐ์ ต้ังจิตต์ชนะรุ่ง
72 1001 นาย ประภาส ชัยวัฒนายน
73 1252 นาย สุวิช กาญจนพันธ์ุ
74 1312 นาง ประทิน แสงไทย
75 1313 นาย นัฐวุฒิ รังสีพิพัฒน์
76 1314 นางสาว สุนิสา วิเชียรวัฒน์
77 1315 นางสาว พจนารถ พัฒนะพงษ์วิบูลย์
78 1318 นาย วีรภัทร์ พ่วงญาติ
79 1319 นางสาว ศศิธร วัชฤทธ์ิ
80 1323 นางสาว รุ่งไพลิน เจริญสุขอ านวย
81 1324 นาง กมลวรรณ มาเพ็ง
82 1325 นางสาว ขนิษฐา ตันสถาวีรัฐ
83 1327 นาย ปัญญา ต้ังจิตร์พร
84 1329 นาย กฤดา แก้วพัฒน์นึกสกุล
85 1330 นาง สมลักษณ์ มาพุ่ม
86 1331 นาย พิทักษ์ ชินชวนิช
87 1333 นาย วิริทธ์ิพล คงอ่ า
88 1334 นาย จรัญ หอมเทียนทอง
89 1336 นาง อภินุช ต้ังจิตร์พร
90 1337 นาย พิเชฐ เล้าคิมสวัสด์ิ
91 1339 นาย อุทัย สูงกระโทก



ล ำดับท่ี รหัสผู้ช ำนำญกำรฯ ค ำน ำ ช่ือ นำมสกุล

92 1340 นาย วิชัย จงธนพิพัฒน์
93 1341 นาย อดิศร การจนารักพงค์
94 1342 นางสาว เบญจมินทร์ มีสิทธ์ิ
95 1343 นาย ประภากรณ์ ป่ินสวาสด์ิ
96 1344 นาง สุมณฑา สง่าเมือง
97 1346 นาง ขวัญเรียม สินสวัสด์ิ
98 1347 นางสาว ดวงพร วัฒนไตรภพ
99 1349 นางสาว นันทพร โชติจันทร์ศิริสุข
100 1350 นาย เกรียงไกร หล่อด ารงค์
101 1351 นาย สมชาย พ่วงทอง
102 1352 นางสาว สุภาวดี คชเสนีย์
103 1353 นาย ธัญนนท์ พานพุ่มอ่ิมผล
104 1354 นาย สมหมาย ส้มทอง
105 1355 นาย รัชชยุต มีระลึก
106 1356 นาย คมกฤช แสงทองพราว
107 1358 นางสาว ลักษณา ศรีระทุ
108 1359 นางสาว ดรุณี ศรีปัญญารัตน์
109 1360 นาย ชัยวัฒน์ เจนการ
110 1362 นางสาว สุขวรรณ สุทธิวงศ์
111 1365 นางสาว ดาราพรรณ บุญยศักด์ิเสรี
112 1366 นาย พงษ์พันธ์ งามดี
113 1369 นางสาว อภิรดี อ านวยพร
114 1371 นางสาว ประคุณศรี วิเชียร
115 1372 นางสาว พรวิไล สังด าหรุ
116 1373 นาย ธเนศ บุญวิภาส
117 1374 นาง จิราภรณ์ คุ้มศิริ
118 1375 นาย สง่า เก่งทอง
119 1376 นางสาว อัฉรวดี เกิดกล้า
120 1377 นาง พรเพ็ญ ทองดี
121 1378 นางสาว วันวิสาข์ ดวงสิงห์ธรรม
122 1379 นาย ดุสิต อิทธิธนพร
123 1380 นาย ณัฐพงษ์ ก่ิงแก้ว



ล ำดับท่ี รหัสผู้ช ำนำญกำรฯ ค ำน ำ ช่ือ นำมสกุล

124 1381 นาย สุรพันธ์ น้อมศิริ
125 1382 นางสาว กฤษติยาภรณ์ สีค า
126 1383 นาย วิโรจน์ นาภรณ์
127 1384 นางสาว วัจนา สมบัติไทย
128 1385 นาย ประวิตร ทองดี
129 1386 นาย ชาญชัย ธนาวิจิตรสกุล
130 1388 นางสาว มาติกา คชฤทธ์ิ
131 1389 นาย สุชิน หนูบุญรักษ์
132 1390 นาย ศิริพงษ์ รัตนะนาม
133 1391 นาย จารุวัฒน์ มิลินทานุช
134 1392 นางสาว กมลชนก กิตติบรรลุ
135 1393 นางสาว นรมล แก้วคงยศ
136 1395 นางสาว กรรณิการ์ สมวรศรี
137 1396 นาง ภัชรีย์ สิทธิสุพร
138 1397 นาย เชษฐา เลิศนันทนายศ
139 1398 นาย มนูญ เย่ียมเพ่ือน
140 1399 นาง ฐิติพร ภูวนากิจจากร
141 1400 นาย ศักดิโชติ มังษะชาติ
142 1401 นางสาว จรรยา ฟักเขียว
143 1402 นาง ณัฐธนภัสสร์ เกิดศิริบุตร์
144 1403 นาย สุนทร แย้มเสรี
145 1407 นาย ศรีศักด์ิ หล่อคุณธรรม
146 1409 นางสาว สุพรรณี มาหม่ืน
147 1567 นาย มณเฑียร ณ พัทลุง
148 1721 นางสาว ภิญญาดา รอดชีวะ
149 1722 นาย กฤษณะ ศรีเสวก
150 1930 นางสาว ธินีกาญจน์ สวัสดีศรีโรจน์
151 1931 นางสาว พวงพร ตริณตระกูล
152 1933 นาย ก้องภพ ห่อประทุม
153 1934 นางสาว วิลาวัณย์ ศรเพชรนรินทร์
154 1935 นาง วิภา เสริมพงศ์สุวัฒน์
155 1936 นางสาว วรรณา จันทราสกุล



ล ำดับท่ี รหัสผู้ช ำนำญกำรฯ ค ำน ำ ช่ือ นำมสกุล

156 1937 นางสาว รุ่งทิพย์ สะทองจันทร์
157 1938 นางสาว ภคินี ออนตะไคร้
158 1939 นางสาว ณัฏฐ์ กาญจนาคาร
159 1940 นางสาว ชิราภรณ์ วงษ์วิลาส
160 1941 นาย วันชัย เรืองฉิม
161 1942 นาย วิชา ปฎิสังข์
162 1943 นางสาว ภารดี แสงจรัสวงษ์
163 1944 นาง ทัศณี พสุธาสถิตย์
164 1946 นางสาว จิระภา สุขส าราญ
165 1947 นางสาว โชติกา เพ็ญศิริ
166 1948 นาย วรพจน์ นิยุตรานนท์
167 1949 นางสาว สนกนก พุทธิสมบูรณ์
168 1950 นาย กานต์ จันโทศรี
169 1951 นาย วิริยะ แสงสวัสด์ิ
170 1952 นางสาว จีรนันท์ กางเขน
171 1953 นาง ชมภูนุช ทองดีน้อย
172 1954 นาง สมใจ ต้ันสกุล
173 1955 นาย สุขุม ตรากิจธรกุล
174 1956 นาย สุวิชา ศูนย์แดง
175 1957 นาย สันทัสน์ ฟูค า
176 1958 นางสาว รัชนี จตุรพรภิญโญ
177 1959 นาย รัฐพงษ์ เจริญทรัพย์
178 1960 นางสาว ตรียาภรณ์ เลิศมะเลา
179 1961 นาย ธรรมธัช ศิริรัตนประพันธ์
180 1962 นาย ฉัตรชัย พิราชัย
181 1963 นาง นิชาภา ปาริชัยยนต์
182 1965 นาย สุวิชา แย้มสุข
183 1966 นางสาว ถาวรีย์ ไพริบ
184 1967 นาง ภัชร์ โอสุวรรณรัตน์
185 1968 นาง วีรอนงค์ ลาจ้อย
186 1969 นางสาว เสาวณีย์ ปรีชาสุทธิรัตน์
187 1970 นางสาว น่ิมอนงค์ บุญญาพงศ์



ล ำดับท่ี รหัสผู้ช ำนำญกำรฯ ค ำน ำ ช่ือ นำมสกุล

188 1971 นาย นิธิวิทย์ วัชรไพบูลย์
189 1972 นางสาว มธุวี มานะวงษ์สกุล
190 1973 นาง นิลชฎา ราชบัวน้อย
191 1974 นาย อภิชญา ทองส้ัน
192 1975 นางสาว คณิศรา แกล้วกล้า
193 1976 นางสาว มยุรา กงภูเวส
194 1977 นางสาว จารุณี เลียวประเสริฐกุล
195 1978 นางสาว พรพิมล ละม่ังทอง
196 1979 นาย ทัศน์พัสกร อลงกรมะนี
197 1980 นาย อุดมพร ลวนะวณิช
198 1981 นาย ชัยโรจน์ สิริโพธินันท์
199 1982 นาย สัสคง สสกรณ์กุล
200 1983 นาย วุฒินันท์ อุไรวรรณ
201 1984 นางสาว สิทธิรัตน์ วรกิตติวณิชกุล
202 1985 นาง กาญจนา มัณยานนท์
203 1986 นาย อนุพงศ์ ใสแก้ว
204 1987 นาย ชุนณ์ลพัทธ์ ศรีภาเพลิน
205 1988 นางสาว ธัญญ์รวี ฑีฆวัฒน์วณิชกุล
206 1989 นางสาว สุนทรี พูลสมบัติ
207 1990 นางสาว เบญจมาศ ตะกรุดสงฆ์
208 1991 นางสาว มลฤดี สายเจริญ
209 1992 นาย สุริยา เท่ียงค า
210 1993 นาย สรศักด์ิ ด ารงรักษ์
211 1994 นางสาว สุกฤตา เห็นแสงหงษ์
212 1995 นางสาว อมรรัตน์ ดอนหงษ์ไพร
213 1996 นาย นัฐ จรัสวงศ์
214 1997 นางสาว พิมพ์ใจ ร่ืนรส
215 1998 นาย สุวรรณ บ ารุง
216 1999 นางสาว ปริยาภัทร จรูญชาติ
217 2000 นางสาว ณพรัช ชนะใหม่
218 2001 นางสาว อรกัญญา อุมรชาติ
219 2002 นาย ธนาศักด์ิ ศรีแก้ว



ล ำดับท่ี รหัสผู้ช ำนำญกำรฯ ค ำน ำ ช่ือ นำมสกุล

220 2003 นาย วีระชัย พลอาจ
221 2004 นาย อ านาจ กาญจนาสมจินต์
222 2005 นาย วาร์สิทธ์ิ คงพลัง
223 2006 นางสาว พิรุณพร พ่วงพี
224 2007 นางสาว จันแรม อภัยจิตร์
225 2008 นาง วาสนา กรรณเมือง
226 2009 นางสาว พัณณ์พนิต ฉิมณรงค์
227 2010 นาย ธีร์ธนัตถ์ รินทะรักษ์
228 2011 นาย จิรวัฒน์ ชัยพารา
229 2012 นาง จารุวรรณ ภู่เอ่ียม
230 2013 นางสาว เบญจมาศ ปิยะรัตน์
231 2014 นาย กันต์พงษ์ วีระเกียรติชูกร
232 2015 นางสาว นพวรรณ ประตูด่าน
233 2016 นางสาว ประภาพร พุทธสิน
234 2017 นาย อนุลักษณ์ แซ่เอ้า
235 2018 นาย ณัฐพล ศรัทธาพันธ์
236 2019 นาย ลภชัย สืบสายพร้อม
237 2020 นาย เจษฎา จุดเพ็ชรแจ่ม
238 2021 นาง ปรียาภรณ์ พลอยประดับ
239 2022 นาย อัครยุทธ์ จันทะบุรมย์
240 2023 นาย สุภัค เหล่าสารคาม
241 2024 นาย ฤทธิชัย แสนเพ่ือน
242 2025 นาง ภูว์ศรีลักษณ์ โพธ์ิศรีรัตนบุศย์
243 2026 นางสาว วรวรรณ ภู่ระหงษ์
244 2027 นางสาว ปวีณา สุวรรณรัตน์
245 2028 นาย ผดุงศักด์ิ ฤกษ์ศิริ
246 2029 นางสาว ลภัสดา งามดี
247 2030 นาย อมรเทพ เล่ืองลือ
248 2031 นางสาว ปุณณภา นาราศุภสิน
249 2032 นาย สมชาย สัลย์สญชัย
250 2033 นาง ปริญญาภรณ์ สาลี
251 2034 นางสาว วิรงรอง แสงแก้ว
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252 2035 นาย กฤษฎา พวงประเสริฐ
253 2036 นาง จิตรชญา สุทธิวงศ์
254 2037 นาย ส าเริง บุญถนอม
255 2038 นาย ธีรยุทธ ราชนิยม
256 2039 นางสาว บังอร สินสุข
257 2040 นางสาว กชพรรณ อยู่ศรี
258 2041 นาย มานัส ด ารงค์เวช
259 2042 นาย ปฏิภาณ ไวยะ
260 2043 นางสาว ลัดดา หวังทอง
261 2044 นาย ประสิทธ์ิ ทองทาบ
262 2045 นางสาว สุดารัตน์ นาคนึก
263 2046 นาย ธนิต ศรน้อย
264 2047 นาย สมชาย บุญสิริศานต์
265 2048 นางสาว ทิพย์พิมล พันธ์ุเรณู
266 2049 นางสาว รัชญา ภัทรพง์ภาสกร
267 2050 นางสาว สิริลักษณ์ ขันธลาภ
268 2052 นางสาว หทัยวัติ กระต่ายเกิด
269 2053 นางสาว ทองใส ทองภู
270 2055 นาย กิตติพงษ์ เผ่นโผน
271 2056 นาย หฤษฎ์ ศิริขวัญชัย
272 2057 นาย ธีรพงศ์ จันทบวรสกุล
273 2058 นางสาว รัชดาภร พันอินากูล
274 2059 นางสาว นิลเนตร กองแก้ว
275 2060 นาย ณัฐวัตร ลาภจรัสแสงโรจน์
276 2061 นางสาว สินีณัฐา เอ้ือเฟ้ือ
277 2062 นางสาว บุญญกาญจน์ อากรรัตน์
278 2063 นาย ธนา แสงมณี
279 2064 นางสาว สุภาพร ศิริมาศ
280 2066 นางสาว กรวรรณ จึงตระกูล
281 2067 นางสาว อุไรวัลย์ สงฆ์แป้น
282 2068 นาย ประภัสสร ชมจ าปี
283 2070 นางสาว ศศิธร บุญถนอม
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284 2071 นาง ภษิมา ชาภักจานนท์
285 2072 นางสาว วันเพ็ญ พิกุลแก้ว
286 2073 นาย ธนกมล ฉิมบ้านไร่
287 2074 นาย สุภาพ แก่นท้าว
288 2075 นาย เดชา ศรีสุข
289 2076 นาย สุรชัย กิจพิทักษ์
290 2077 นางสาว อัญชลี ไล้ช่ืน
291 2078 นาย สุรชัย เจียมสมาน
292 2079 นาง พรนิภา พลวัง
293 2080 นาย จิรัฏฐ์ ตันสถิรานันท์
294 2081 นาย พงศ์พันธ์ ปัญญะประเสริฐ
295 2082 นางสาว ปรวัน สกาวุฒานุเดช
296 2083 นางสาว นฤมล สีลานุสรณ์
297 2084 นางสาว จิณณ์ญาดา ท้ังศิริ
298 2085 นาย สมบัติ เลิศสุรนนท์
299 2086 นางสาว จิราภรณ์ พานิชชวลิต
300 2088 นางสาว สุพร พรโชคสกุล
301 2089 นางสาว บุญญิศา บุญเกียรติบุตร
302 2090 นาย พิษณุ ตันติพิษณุ
303 2091 นาย สุวิชา ศรีประยงค์
304 2092 นาย สุกิจ อรรถกฤษณ์
305 2093 นาง สุลีรัตน์ เนตรขวัญ
306 2094 นาง จันทนา รักเรือง
307 2095 นาย สมศรี โคตรชุม
308 2096 นาย จารึก สมบูรณ์
309 2473 นาง รพีภัทร ลักษณ์สุวงศ์
310 2474 นางสาว ดวงกมล วินิจตานนท์
311 2475 นางสาว บุณิกา บุญญกนก
312 2476 นางสาว กนกลักษณ์ เศรษฐาฐิติพร
313 2477 นางสาว กฤติกา อิทธิปกรณ์กุล
314 2478 นาย ชัยชาญ ศุภกิจกาญจนา
315 2479 นาย ภควัฏ ตันตราจิณ
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316 2480 นาย ธนาธิป ฤทธิไกรเดชา
317 2481 นางสาว พรทิพย์ แก้วกับทอง
318 2482 นาย สุวัฒน์ เอ้ือวิเศษวงศ์
319 2483 นาง นพวรรณ ต้ังจิตทวีทรัพย์
320 2484 นาย พรภวิษย์ พ่ึงทอง
321 2485 นาง กาญจนา สมุทรสิน
322 2486 นางสาว ศศิกานต์ นาคนาคา
323 2487 นาย เฉลิมชัย ถาวรชูฟุ้ง
324 2488 นาย ณธีพัฒน์ พรอนันต์สกุล
325 2489 นางสาว ปิยรัตน์ คุปตระกูล
326 2490 นาย ภูมิภาส ตวงภัทรพร
327 2491 นาย ธนัท นุ่มประสิทธ์ิ 
328 2492 นาง ยุพา อัศวพันธา
329 2493 นางสาว จินตนา แพทย์วิบูลย์
330 2494 นางสาว มณีรัตน์ บุญกรัง
331 2495 นาย สมชาย พุทธเกษร
332 2496 นาย มนเฑียน ใช้ปัญญา
333 2497 นางสาว สรัลรัตน์ สุธัมมะ
334 2498 นางสาว ประติชญา ศรีช่วย
335 2499 นางสาว สุรัชดา นวลนุ่ม
336 2500 นางสาว กันยารัตน์ กิตติวรัญญู
337 2501 นางสาว บวรลักษณ์ หวังรัชนนท์
338 2502 นาย พัฒนศักด์ิ กองฟู
339 2503 นางสาว เพ็ญผกา โรจนวิศาส
340 2504 นางสาว ปัณณรัตน์ พงศ์โพธิธรรม
341 2505 นางสาว ฐาติยะรัตน์ แก้วภักดี
342 2506 นาย ยุทธนา ศิริมานนท์
343 2507 นางสาว ศศิมา แก้วดี
344 2508 นางสาว สริญญา สาครวาสี
345 2509 นางสาว ฉันทวรรณ เจริญศิลป์
346 2510 นาย พรเทพ สืบวงศ์คล้าย
347 2511 นาย พสิษฐ์ ศรียงลัคนา
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348 2512 นาย สมบูรณ์ แก้วคุณ
349 2513 นางสาว ตวงพร ทองนาก
350 2514 นาย วรชัย อินทุมาร
351 2515 นางสาว ชุติมา เชยชุ่ม
352 2516 นาย วรภูมิพัฒน์ จันทร์ลอย
353 2517 นาย สุชาติ ใบมรกต
354 2518 นาย ศุภวิชญ์ อิทธิมา
355 2519 นาง สุชาดา  โต๊ะสิริกุล 
356 2520 นางสาว อนันต์วัลย์ แสนเจริญ
357 2521 นางสาว ศิริวรรณ ประเสริฐพรสุทธ์ิ
358 2522 นางสาว กัญณษรณ์ มูเก็ม
359 2523 นางสาว ชนัญชิดา คงทรัพย์
360 2524 นาย พจนฤทธ์ิ สันติวงษ์เกษม
361 2525 นางสาว ภัทรกมล สมนึก
362 2526 นางสาว วิมล งามสะอาด
363 2527 นางสาว รัชชุดา อุทัยรัตตกูล
364 2528 นาย นพดล ผลมาก
365 2529 นาย ธนศักด์ิ พงษปัญญาวัฒนา
366 2530 นางสาว ธีร์วรา บวชชัยภูมิ
367 2531 นางสาว ภิรมย์ลักษณ์ พงษา
368 2532 นางสาว สภัทร์พร บุทธรักษา
369 2533 นาง นุชรี สมสืบ
370 2534 นางสาว จินตหรา ศรีแก้ว
371 2535 นางสาว ศิรินันท์ หาญนันทวิวัฒน์
372 2536 นางสาว อุมาพร มาลาวงค์
373 2537 นางสาว บัวผิน อังกาบเพ็ชร
374 2538 นาง นิธิวดี ไวยนันทา
375 2539 นาย ธนนธรณ์ จีรวีคุณไชย
376 2540 นางสาว สุภาวดี แย้มโกมล
377 2541 นางสาว จินตนา ฤทธ์ิกลาง
378 2542 นางสาว สุดาสิริ สุวรรณ
379 2543 นางสาว ธนิศา โพธ์ิกระจ่าง
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380 2544 นาย สุพจน์ สีส าอางค์
381 2545 นางสาว วรินดา เช้ือค าเพ็ง
382 2546 นางสาว ฤทัย วัยวิรัตน์
383 2547 นาย เอกสิทธ์ิ กล่อมน้อย
384 2548 นาย ศรีวัฒน์ เลิศคมวัฒน์
385 2549 นางสาว แพรพันธ์ ตาค า
386 2550 นางสาว อิสรีย์ ธนกุลนิธิรัตน์
387 2551 นางสาว ปทิตตา ศิริสอน
388 2552 นางสาว นิธิวดี จิรเกษมสวัสด์ิ
389 2553 นาย วิชุ สุนทรวิภาต
390 2554 นางสาว อรทัย  วรวงษ์
391 2555 นางสาว ระเบียบ สิงห์มะหม้อ
392 2556 นาง วันพญา เกิดศักด์ิ ณ แวงน้อย
393 2557 นางสาว ดวงฤดี มณีโชติสกุล
394 2558 นางสาว นราภรณ์  ส่อนนารา
395 2559 นางสาว ยุภาพร สุวรรณคีรี
396 2560 นางสาว กนกวรรณ สุขพิทักษ์
397 2561 นางสาว รัสรินทร์ พัฒนา
398 2562 นาง สุชาดา เดชศรี
399 2563 นาย อภินันท์ เตชะวลิตพงษ์
400 2564 นาย วรวิทย์ เอ่ียมสอาด
401 2565 นางสาว ดวงพร บุญชู
402 2566 นาย อนุวัฒน์ อุทัยพิบูลย์
403 2567 นาย วรศักด์ิ เรืองเดช
404 2568 นางสาว ศิริรัตน์ ชนันทวารี
405 2569 นาย ชวลิต ป้ันงาม
406 2570 นาย ปราโมทย์ ป้ันลีสกุล
407 2571 นางสาว นงค์รักษ์ แสนศรี
408 2572 นางสาว นงลักษณ์ มากชนบท
409 2573 นางสาว สายสมร เกตุแก้ว
410 2574 นาง สุพรรณี แก้วโพธ์ิน้อย 
411 2575 นางสาว ผกามาศ สุดภู่ทอง
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412 2576 นาย พลวัฒน์ ศรีวะโล
413 2577 นาย ภูมพลา พิบูลย์สวัสด์ิ
414 2578 นาย ณัฐเวช อัฐมี
415 2579 นาย นพดล บัวพันธ์ุ
416 2580 นาย ศิวรุฒิ พิลาโสภา
417 2581 นาย หัสพงศ์ โรจนหัสดิน
418 2582 นาย ธัชวิธ ธัญณัฐภัทร
419 2583 นางสาว มิลินท์ แก้วประเสริฐ
420 2584 นางสาว จุฑารัตน์ เศรษฐภักดี
421 2585 นางสาว ชนัญชิดา กล่ินบุบผา
422 2586 นางสาว สุนิสา ปัทมะนาวิน
423 2587 นางสาว ขวัญแก้ว ประกอบทรัพย์
424 2588 นาย ตะวัน อธิภัทรโยธา
425 2589 นาย ทรงพล สุขประเสริฐ
426 2590 นาย พีรกิตต์ิ จิตรนุสนธ์ิ
427 2591 นางสาว มธุกร พสุธา
428 2592 นาย ศิริพงษ์ รัตนผลิน
429 2593 นาย ศิวกร แมนวิเศษ
430 2594 นางสาว พัชรียา วีระชาติ
431 2595 นาง รัตนา ค าบรรเทิง
432 2596 นางสาว สุจริยา ปรีชาสุทธิรัตน์
433 2597 นางสาว ศิริพร พ่ึงวงศ์
434 2598 นาย สมร ไชยรัตน์
435 2599 นางสาว จิริยา สุขสกล
436 2600 นาย ปรีดา สมมิตรสถาพร
437 2601 นางสาว ณัฐณพัศชา จิตต์เจริญ
438 2602 นางสาว วรัญญา อนันตบริบูรณ์
439 2603 นางสาว วิสุทธิวรรณ ป้องทอง
440 2604 นางสาว คณิตา จงแสงทอง
441 2605 นางสาว กุสุมา คชนาค
442 2606 นาย วิชยุตม์ รักจันอัด
443 2607 นางสาว อัจฉรา เจริญ
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444 2608 นาย เสรี สิริรัตน์อุบล
445 2609 นางสาว สุเนตร สุนทรนิติธรรม
446 2610 นาง กัลยา เดชธราดล
447 2611 นางสาว กิดานันท์ กึกก้อง
448 2612 นางสาว จงกล ชัยวงษ์
449 2613 นางสาว ชลิญา น้อยวานิช
450 2614 นางสาว ปณิชา ปัญญากรธาดา
451 2615 นาย เกษม ทาริวงค์
452 2616 นางสาว เพชรา นนทภาธร
453 2617 นาย อภิรักษ์ สิทธิสอน
454 2618 นาง กาญจนา เจริญสุข
455 2619 นาย สุชาติ ธานี
456 2620 นาย พงษ์พัฒน์ สัตยวินิจ
457 2621 นาย สุชาติ สะกุณี

2. ผู้ช ำนำญกำรศุลกำกรท่ีขำดกำรฝึกอบรมและได้ย่ืนใบค ำร้องขอผ่อนผันกำรต่ออำยุใบรับรองฯ ไว้กับกรมศุลกำกร 
    จ ำนวน 35 รำย
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1 83 นาย พิชัย วงศ์ชินศรี

2 165 นาย จตุพร เลิศสุขประเสริฐ

3 318 นาย สมควร เฮงฮะสุน

4 362 นาง กัญจน์กรณ์ ทิพย์ธัญญา

5 374 นาย วีระพงษ์ จงจอหอ

6 432 ว่าท่ี ร.ต. สุขชาติ ชาติงาม

7 523 นาย จตุพร บุญสิน

8 527 นาง ภิญญาพัชญ์ ภู่กิตต์ิพิภัทร์

9 529 นาย ประทีป ธงเขียว

10 552 นาย สมภัทร์ มโนทิพย์

11 898 นาย สุพจน์ พิทยพงษ์พัชร์

12 928 นางสาว นันท์มนัส นามนาค

13 944 นางสาว สุพรรณี น้อยดี



ล ำดับท่ี รหัสผู้ช ำนำญกำรฯ ค ำน ำ ช่ือ นำมสกุล

14 958 นาย มนต์เทียน เวียงทอง

15 1145 นาย สุมิตร เช่ียวพิมลพร

16 1161 นาย สุวัฒน์ สุขหนองบึง

17 1176 นางสาว พฤกขชาติ เรืองสุข

18 1177 นางสาว อรอนงค์ พิมพ์ผัน

19 1202 นางสาว กัลยาณี พรส่ี

20 1253 นางสาว ชวพัฒน์ เกตุสุข

21 1260 นาย วีรชัย วงศ์โกสิตกุล

22 1289 นางสาว เอกจรี ยอดนพเกล้า

23 1429 นาย สหรัฐ ฝึกวาจา

24 1441 นางสาว พิมพรรณ อิสรานุวัฒน์ชัย

25 1505 นาย สุวิทย์ แป้งผง

26 1564 นาย พันเรือง โยธาประเสริฐ

27 1645 นางสาว วัชรพร พัฒนจรัส

28 1649 นาย อนุชิต สากรณ์

29 1665 นาย ศรัญ หล าพุกกานนท์

30 1713 นางสาว มยุฉัตร เฟ้นต้ี

31 1713 นางสาว มยุฉัตร เฟ้นต้ี

32 2099 นางสาว ชิดพันธ์ คูสุวรรณ

33 2337 นางสาว กรวิการ์ จิตรครองสิทธ์ิ

34 2372 นางสาว มณธิรา วิชาเกวียน

35 2443 นาย ประภุตว์ หัตถพันธ์ุ

หมำยเหตุ : ก ำหนดกำรท่ีคำดว่ำจะเปิดรับสมัคร ระหว่ำงวันท่ี 26 - 30 เมษำยน 2564 
ก ำหนดกำรฝึกอบรม ระหว่ำงวันท่ี 7 - 11 มิถุนำยน 2564
ท้ังน้ี ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม และขอให้ทุกท่ำนโปรดติดตำม
รำยละเอียดก ำหนดกำร และข้ันตอนกำรรับสมัครอย่ำงละเอียดทำงเว็บไซต์ http://customs-specialist.com


