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ล ำดับท่ี
หมำยเลข

ผู้ช ำนำญกำรฯ ค ำน ำ ช่ือ นำมสกุล

1 242 นาย นิพนธ์ พรมข า
2 243 นาย นันญ์กรวี โอ้ประเสริฐ
3 245 นาย เทอดศักด์ิ กรวดจันทึก
4 246 นางสาว วิมลรัตน์ ไพรศักดาสกุล
5 248 นาย มารุต แนบตะขบ
6 252 นาย ชยุต เพชรรักษ์
7 260 นางสาว ปรมาภรณ์ ปล้ืมรุ่งเรือง
8 261 นางสาว จันทิมา ปล้ืมรุ่งเรือง
9 262 นางสาว จุฬณี ธรรมอุบล
10 263 นาย สัมฤทธ์ิ สิริพัฒนดิลก
11 265 นาย สมชาย เลาหะสวัสด์ิชัย
12 267 นาย สุรเชษฐ์ เจนจิวัฒนกุล
13 271 นางสาว โสภณ แจ่มจันทร์
14 273 นาง ดวงกมล มูลอินต๊ะ
15 274 นาย แม๊ก ปรีแย้ม
16 275 นาย เดชาวุฒิ ทาแป้ง
17 277 นาย สุรศักด์ิ สังฆมณี
18 278 นาย โกวิท มาลัยศิริรัตน์
19 279 นาง สุภาพ เอ่ียมกล่ิน
20 280 นาย ภราดร สุวรรณโรจน์
21 282 นาย ด ารงค์ จีนกล่ัน
22 283 นางสาว ศิราพร วิชาญยุทธนากูล
23 284 นาย รัชพล ดีจริยา

1. รำยช่ือผู้ช ำนำญกำรศุลกำกร ท่ีใบรับรองฯ จะหมดอำยุ ต้ังแต่วันท่ี 1 - 31 มกรำคม 2566 (จ ำนวน 232 รำย)
   หากผู้ช านาญการศุลกากรรายใดมีเหตุอันสมควรท าให้ไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมในคร้ังน้ี ให้รีบย่ืนค าร้องขอผ่อนผันการต่ออายุใบรับรองฯ
ต่ออธิบดี เพ่ือขอเข้ารับการฝึกอบรมในคร้ังต่อไปโดยเร็วท่ีสุด

รำยช่ือผู้ช ำนำญกำรศุลกำกรท่ีมีสิทธ์ิสมัครลงทะเบียน
หลักสูตร "ต่ออำยุใบรับรองผู้ช ำนำญกำรศุลกำกร คร้ังท่ี 2 ประจ ำปี พ.ศ. 2565"

             กรมศุลกากร จะด าเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่ออายุใบรับรองผู้ชานาญการศุลกากร คร้ังท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 
ในรูปแบบออนไลน์ ให้ส าหรับผู้ช านาญการศุลกากรท่ีใบรับรองฯ จะหมดอำยุต้ังแต่วันท่ี 1- 31 มกรำคม 2566 และผู้ช านาญการศุลกากร
ท่ีขาดการอบรมหลักสูตรต่ออายุใบรับรองฯ แต่ได้ย่ืนค าร้องขอผ่อนผันการต่ออายุใบรับรองฯไว้กับกรมศุลกากร รายช่ือดังต่อไปน้ี
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ล ำดับท่ี
หมำยเลข

ผู้ช ำนำญกำรฯ ค ำน ำ ช่ือ นำมสกุล

24 285 นางสาว พรศรี สิมะวานิชกุล
25 286 นาง พรทิพย์ ไตรรัตน์ผดุงพร
26 289 นาย วิชา กล่ินหอม
27 290 นาง สุทิศา ศิลปชัย
28 293 นางสาว ณัฐนันท์ บุพลับ
29 296 นาย วัชรินทร์ ภูมิเจริญ
30 297 นาย ธัชกร ภูตะโชติพัชร์
31 301 นาย เศรษฐา เจริญผ่อง
32 302 นาย วิเชียร จันโสภา
33 304 นาย ราวินดรานา ซิงห์
34 305 นาย สตีส จันทร์
35 308 นาย สันติกร ไกวัลกุล
36 311 นาย ชัยรัตน์ มหาบูรณะ
37 312 นางสาว จันทนา อภิไธยนนท์
38 314 นาย สวัสด์ิ ท่ีพัก
39 315 นาย กรวิทย์ ตรีพูนสุข
40 1410 นาย สรรค์ สอนบุตรนาค
41 1411 นางสาว ศรัณญา สุทธิรัตน์
42 1412 นาย เรวัต สอดส่อง
43 1414 นาย สมชาย กีรติวศิน
44 1415 นางสาว สุพร จรัสศานติวงศ์
45 1416 นางสาว วันทนา โอภาสรัศมี
46 1417 นางสาว จุฬาลักษณ์ ศรีประเสริฐ
47 1418 นาย มานะ หฤทัยสดใส
48 1420 นางสาว วารี ก้องศักด์ิวัฒนา
49 1421 นางสาว นุชนาถ ข าเจริญ
50 1422 นางสาว กัญนิภาสรณ์ พัฒน์วรเดช
51 1423 นางสาว เวียงใส อุทะยาภา
52 1424 นาง ณัทกาญจน์ เรืองประไพกิจเสรี
53 1425 นาย โสฬส ชาติงาม
54 1426 นางสาว สุพิศพร ฉันทวรลักษณ์
55 1428 นางสาว นรินทิพย์ เช่ียวชาญกลจักร์
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ล ำดับท่ี
หมำยเลข

ผู้ช ำนำญกำรฯ ค ำน ำ ช่ือ นำมสกุล

56 1429 นาย สหรัฐ ฝึกวาจา
57 1430 นาย จักราวุธ วงศ์สถิตย์
58 1431 นางสาว ปณิชา ศรีจันต์
59 1433 นาย พิษณุ รุ่งสังข์
60 1434 นางสาว ศิริ คุมมณี
61 1435 นาย สมบุญ เกียรติรุ่งเรืองดี
62 1436 นาย สมภพ พอใจ
63 1438 นางสาว ศุกร์นิษา เยขะจร
64 1440 นางสาว ณัฐกุล ฉิมม่วง
65 1441 นางสาว พิมพรรณ อิสรานุวัฒน์ชัย
66 1442 นางสาว พิชญากัญญ์ นนท์ธวัฒน์กุล
67 1444 นาย วิรัตน์ รุ่งสิทธิชัย
68 1445 นาย สุวรรณ แสงจันทร์
69 1446 นางสาว เบ็ญจวรรณ ฮุนนางกูร
70 1448 นาย ธนเดช สอนเสนาะ
71 1449 นางสาว สุภาพร แหสิริสมบัติ
72 1450 นาย ปิยะ ปิยะพันธ์โอภาส
73 1451 นาย สมหมาย วิชญคุปต์
74 1452 นาย โสภณ ภู่เอ่ียม
75 1454 นาง เรืองศรี สังข์วาลนุช
76 1457 นาง ผาณิต บุษยวิทย์
77 1458 นาย จ ารัส ผาเทพ
78 1459 นาย สุรทิน แสงไทย
79 1460 นาย วิชาญ แตงเย็น  
80 1461 นาย คธาพงศ์ กุลวัฒนพันธ์
81 1462 นาย ธิติ สราญเศรษฐ์
82 1463 นาย บุญเลิศ วนิชวัฒน์
83 1464 นาย วีรพล ไชยพิณ
84 1465 นาง ฐิติพรรณ ค าม่ัน
85 1466 นางสาว รัชนี บุญสุวรรณ
86 1468 นางสาว สุนิสา เหลืองดวงโรจน์
87 1469 นาย เรืองฤทธ์ิ ภูมิศรีสอาด
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ผู้ช ำนำญกำรฯ ค ำน ำ ช่ือ นำมสกุล

88 1471 นางสาว สปันรัตน์ เตชไชยนันท์
89 1472 นาย สรายุทธ ภู่แก้ว
90 1473 นาง พเยาว์ พัฒโนทัย
91 1474 นาง สมสวย สาลักษณ์
92 1475 นางสาว ชฎาดลพัชร์ ปัญญาดี
93 1476 นางสาว สุรีย์ อาจปักษา
94 1477 นางสาว สุกัญญา สีหมอก
95 1478 นางสาว ณัฐธยาน์ แก้วกนกวิจิตร
96 1480 นาง สิริเพ็ญ วิจิตรจรรยา
97 1481 นางสาว ศิริขวัญ เม่นสิน
98 1483 นาง วิไลวรรณ หนูแกล้ว
99 1484 นาย สมชาย พูลพานิกูล
100 1485 นางสาว วารุณี สะมะ
101 1486 นาย สันติสุข โฆษิอาภานันท์
102 1488 นางสาว อิสรีย์ ธนะกุลเสถียร
103 1489 นางสาว ธนิตา รัตนธัญญาภรณ์
104 1490 นาย รนัท เลียวเลิศสกุลชัย
105 1491 นางสาว ศิริพร สุวรรณวงค์
106 1493 นาย วิสูตร ทองมา
107 1494 นาง บุศรา แก้วเปล่งศรีสกุล
108 1495 นางสาว วรุณี จารวัฒน์
109 1496 นางสาว อัญลักษณ์ โยหาเคน
110 1497 นางสาว กนกพร วงษ์ศรีแก้ว
111 1499 นาย ไกรวัลย์ ร้อยเกิด
112 1502 นาย ชัยเดช ตุลพันธ์
113 1503 นาย สันติ รัตนคุณ
114 1504 นาย วิวัฒน์ อ้ึงสุวรรณ
115 1506 นาย จารุวัฒน์ ทองสี
116 1507 นาง ศรีโสม ศรีวิเชียร
117 2097 นางสาว ทิชา กาญจนโกศล
118 2098 นางสาว เสาวณิจ ลักษณานุกูล
119 2099 นางสาว ชิดพันธ์ คูสุวรรณ
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120 2100 นางสาว ภัทรา ย้ิมวิไล
121 2101 นางสาว รัชนา จันทร์ไทย
122 2102 นาย พิทักษ์ เก้ากิเลน
123 2103 นางสาว ฐิติยา คงเจริญนิวัติ
124 2104 นางสาว จุไรรัตน์ สมบัติพิบูลย์
125 2105 นาง จงรักษ์ วิเชียรเครือ
126 2106 นางสาว ณัฐนุช เติมบริรักษ์
127 2107 นางสาว อลิสรา เจริญสุข
128 2108 นาย สุภิญญา อู่ฉาย
129 2109 นางสาว ภัคจิรา โภชเจริญ
130 2110 นาย พัชรวิทย์ สุวรรณประเสริฐ
131 2111 นาย มนัส เสือวงษ์
132 2112 นาย ธีระโชติ รัตนไตรภพ
133 2113 นาย นวพงษ์ คงเพ็ชร์ขาว
134 2114 นาย พิเชษฐ์ เจตจ ารูญ
135 2115 นาย อดิศักด์ิ ผุงประเสริฐย่ิง
136 2116 นาย วิศิษฎ์ เกียรติไกรฤกษ์
137 2117 นาย บุญฤทธ์ิ วงษ์อ่อน
138 2118 นางสาว อาภัสสร มงคลหงษ์
139 2120 นางสาว ปริญดา สุขสอาด
140 2121 นาย นิติวัฒน์ น้อยเจริญ
141 2122 นางสาว ปิยนุช นภาโชติ
142 2124 นาย ฉัตรชัย กร่ิมใจ
143 2125 นาย ไมตรี ผลอุดม
144 2126 นางสาว นิตยา ล้ิมสิทธินันท์
145 2127 นาง กาญจนรัตน์ สุดดีพงษ์
146 2128 นางสาว นราทร ศรีอนันต์
147 2129 นาย อัครพล ภูมิสิงห์
148 2130 นาย ทศวรรษ ไชยมงค์
149 2131 นาง พิมพ์ชนก หนิมสุข
150 2132 นาย จีระสิทธ์ิ วงษ์กสิกร
151 2133 นางสาว สมาพร มากรุง
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ผู้ช ำนำญกำรฯ ค ำน ำ ช่ือ นำมสกุล

152 2134 นาย ปฐมพงษ์ ขวัญเมือง
153 2135 นางสาว วัชราภรณ์ บุบผาพฤกษ์
154 2136 นาย ช านาญ รุ่งเรือง
155 2137 นาย มณเฑียร รอดพ้น
156 2138 นางสาว สุภิญญา ตันติคมน์
157 2140 นาย ไพฑูรย์ มังคะโชติ
158 2141 นางสาว วลัยพร แน่นหนา
159 2142 นางสาว รุจิรา ชมจ าปี
160 2143 นาย ภุชชงค์ ภู่ย้อย
161 2144 นาย พูนผล สมัยเสนีย์
162 2145 นาย ชัชวาลย์ เติมมณีรัตน์
163 2146 นางสาว รติมา วงค์สอน
164 2147 นาย สุวิทย์ ท้วมสมวัฒน์
165 2148 นางสาว อทิตา กุลกิจจา
166 2149 นาย ชิษณุพงศ์ ร่มแก้ว
167 2150 นางสาว ทิพย์อุบล หอมจันทร์
168 2151 นางสาว ฟ้าใส สงวนยวง
169 2152 นางสาว ปวีณา งามฤทธ์ิ
170 2153 นาง สมใจ ศรทรง
171 2154 นาย สุรชัย ประทุมทอง
172 2155 นาย จักร์กฤษณ์ ด าหริดี
173 2156 นาง วิไลลักษณ์ สยามิภักด์ิ
174 2157 นางสาว นิศากร พันละดี
175 2158 นาย ณัคร ศรีกรณ์
176 2159 นางสาว ปาริชาต กระสาทอง
177 2160 นาง สุมิตรา ศรีวิชชุพงษ์
178 2162 นาย ประกิจ กรวุฒิวิวัฒน์
179 2163 นางสาว เบญญพร นพรุจสกุล
180 2164 นางสาว อรวรรณ จันทร์ประทีป
181 2165 นาย ธีระเดช ไวปัญญา
182 2166 นางสาว จุติมา จิตร์ก าแหง
183 2167 นางสาว เมตตา จินดารัตนชลกิจ
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184 2168 นาย กิตต์ิธเนศ เชาวน์ธนสิทธ์ิ
185 2170 นาย ปัณณรุจน์ ฉัตรคีรีรัตน์
186 2171 นาย ธีรยุทธ ทรงกลด
187 2172 นาย ธนพงศ์ ฮุงหวล
188 2173 นาย ธนันท์รัฐ ปรัชญ์ชยวงศ์
189 2174 นางสาว จีราณัฐ สุขเอม
190 2175 นาง พนิดา อินทุมาร
191 2176 นางสาว สุชาดา หอมหวล
192 2177 นางสาว อรภรณ์ เทพาวราพฤกษ์
193 2178 นาย ริวภัษฏ์ ภูสิทธิพัชร์กูล
194 2180 นางสาว เกศรีรัตน์ สุยะ
195 2181 นาง พรรณธิภา เต็มฤกษ์ขจร
196 2182 นางสาว ปสุตา โชติภูมินนท์
197 2183 นางสาว สายสัมพันธ์ ปัญญาแก้ว
198 2184 นาง จารุวรรณ แอทคินสัน
199 2185 นาย ธีระพล หลีส าเริง
200 2186 นาย ชัยณรงค์ เจตวิเศษไพศาล
201 2187 นาง สุรีย์ ฉ่ัวตระกูล
202 2188 นางสาว จิตติมา อ่ิมส าอางค์
203 2189 นาย ชาญชัย จุลแฉ่ง
204 2191 นางสาว ดวงวิริชฎ์ พ่ึงไทยเจริญ
205 2192 นาย กมล ล้ีกุลเจริญ
206 2193 นางสาว ลักษณ์มันต์ เปรมนัทธวัฒน์
207 2194 นางสาว ชุติพัชร วงศารักษ์
208 2195 นาย สมศักด์ิ เชาว์เครือ
209 2196 นางสาว บุญยนุช อนันต์เจริญยศ
210 2197 นาง กฤษฎา รุกขชาติ
211 2198 นาง นิตยา รัชไชยบุญ
212 2199 นางสาว ณัฐฐิญา ธนพลวรกาญจน์
213 2200 นางสาว รัชชิตา ชุมพล
214 2201 นาย ชัยวัฒน์ ค าบุ
215 2202 นาย จารุพัฒน์ สนเอ่ียม
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ล ำดับท่ี
หมำยเลข

ผู้ช ำนำญกำรฯ ค ำน ำ ช่ือ นำมสกุล

216 2203 นาย กนกกิจ เพียรเจริญศักด์ิ
217 2204 นาย ครรชิต อินทุมาร
218 2205 นาง ศศกร พ่วงสูงเนิน
219 2206 นางสาว ปัทมาภรณ์ สุวรรณะโสภณ
220 2207 นางสาว หทัยรัตน์ นพัชชยุตพงศ์
221 2208 นาย นิคม หงษ์ไธสง
222 2209 นาย อดิศร จันทร์ทิพย์
223 2210 นาง จิดาภา วิภาพันธ์ุ
224 2211 นาย ก้องภพ ทัดเกษร
225 2212 นางสาว วิไลลักษณ์ ด้วงแก้ว
226 2213 นาย นัธพงษ์ ค าธนะ
227 2214 นาย มานะ กลัดเข็มทอง
228 2215 นาง สมทรง บุญต๋ี
229 2216 นาย วิเชาวน์ มัฆวิบูลย์
230 2217 นางสาว พิมชนก แสงจันทร์
231 2218 นาย ประวิทยากร นามบุดดี
232 2220 นาง สมประไพ สุวรรณเทศ

2. รำยช่ือผู้ช ำนำญกำรศุลกำกร ท่ีขำดกำรฝึกอบรม และได้ย่ืนค ำร้องขอผ่อนผันกำรต่ออำยุใบรับรองฯ ไว้กับกรมศุลกำกร
   (จ ำนวน 33 รำย)

ล ำดับท่ี หมำยเลข
ผู้ช ำนำญกำรฯ

ค ำน ำ ช่ือ นำมสกุล

1 46 นางสาว สิริรัตน์ เตียสนอง
2 54 นาย ชูศักด์ิ บูรณจตุพร
3 55 นาย รัชชิต จันทร์กระจ่างจิต
4 101 นาย สมเกียรติ ลิมปนาภิรักษ์
5 122 นาย เอกชัย ชัชวาลสกุล
6 136 นาย ชาญชัย วนาแสงธรรม
7 195 นาย สมหมาย โสภา
8 200 นาย สุภาพ อ าไพพร้อม
9 221 นาย ณัฏฐกฤศ เกษรังสรรค์
10 231 นางสาว อัจฉรา นิงสานนท์
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ล ำดับท่ี
หมำยเลข

ผู้ช ำนำญกำรฯ ค ำน ำ ช่ือ นำมสกุล

11 543 นาง สุภาณี อัครโรจน์กิจ
12 603 นาย อโณทัย ตรีชิต
13 627 นาย ปราโมทย์ อรุณรุ่ง
14 672 นาง ญาณิศา หล่อศิริรัตน์
15 816 นาง สุมาลี บวรสิริเสรี
16 835 นาย จุลภัทร เก้ือสกุล
17 871 นาง ณัฐชยา มินศิริ
18 882 นาย ธนวรรธน์ บางศรี
19 896 นาย ยงยุทธ สืบสอาด
20 910 นาย วิรัตน์ อัศวินเมธี
21 963 นาย สมพงษ์ บัณฑิตวรชัย
22 1028 นาย เวนิช เพชรสังคุณ
23 1202 นางสาว กัลยาณี พรส่ี
24 1287 นาย ทนงศักด์ิ สายหลักค า
25 1882 นาย สุรสิทธ์ิ วงศ์วิสาศ
26 1995 นางสาว อมรรัตน์ ดอนหงษ์ไพร
27 2259 นางสาว ชลธิชา เหมเช้ือ
28 2297 นางสาว ณัทพัช รักสีบุตรสา
29 2597 นางสาว ศิริพร พ่ึงวงศ์
30 2614 นางสาว ปณิชา ปัญญากรธาดา
31 2661 นางสาว ดวงพร อินทวิสัย
32 2682 นางสาว ธิดารัตน์ บุญมาก
33 2771 นางสาว สุจิณณา วงศ์วีระวัฒนกูร

สถาบันวิทยาการศุลกากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรศัพท์ 08 0015 1901 
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