
         
  

 

ก ำหนดกำร และขั้นตอนกำรลงทะเบียน 
หลักสูตร ตอ่อำยุใบรับรองผู้ช ำนำญกำรศุลกำกร ครั้งที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. 2566 

1. ก ำหนดกำรรับสมัครและอัตรำค่ำลงทะเบียน 
1.1 ก ำหนดกำรรับสมัคร  

 สถาบันวิทยาการศุลกากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร จะเปิดระบบรับสมัคร ตั้งแต่วันที่  
16 – 27 มกรำคม 2566 ทางเว็บ ไซต์  http://customs-specialist.com (ระบบจะเปิ ดรับสมัครตั้ งแต่ 
เวลา 09.00 น. ของวันที่ 16 มกราคม 2566 เป็นต้นไป จนถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 27 มกราคม 2566)  
รูปแบบกำรฝึกอบรม : รปูแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings  

 1.2 อัตรำค่ำลงทะเบียน 
 อัตรำค่ำลงทะเบียน 2 ,500 บำท (สองพันห้ำร้อยบำทถ้วน) ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร  

โดยสามารถช ำระค่ำลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 มกรำคม 2566 เท่ำนั้น !! 
หมำยเหตุ : การสมัครจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ช าระค่าลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่ก าหนดและเจ้าหน้าที่
อนุมัติผลการสมัครแล้วเท่านั้น โดยสถาบันวิทยาการศุลกากร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมให้ทราบ
ทางเว็บไซต ์http://customs-specialist.com ภำยในวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2566 

2. เงื่อนไขกำรสมัคร 
ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าอบรมหลักสูตรฯ ต้องเป็นผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้ ได้แก่ 
1. ผู้ช านาญการศุลกากรที่ใบรับรองหมดอำยุตั้งแต่วันที่ 1 กุมภำพันธ์ – 31 ธันวำคม 2566 และ 
2. ผู้ช านาญการศุลกากรที่ขำดกำรอบรมฯ หรือผู้ช ำนำญกำรศุลกำกรที่ใบรับรองฯ หมดอำยุแล้ว  

และได้ยื่นหนังสือค ำร้องขอผ่อนผันกำรต่ออำยุใบรับรองผู้ช ำนำญกำรศุลกำกร  
(รายชื่อตามเอกสารแนบ) 

ทั้งนี้  หากผู้ช านาญการศุลกากรผู้มีรายชื่อตาม ข้อ 1 และ 2 รายใดไม่เข้ารับการฝึกอบรม จะถือว่า  
ขาดการฝึกอบรม และต้องยื่นค าขอผ่อนผันการต่ออายุใบรับรองผู้ช านาญการศุลกากรต่ออธิบดี เพ่ือขอเข้ารับ 
การฝึกอบรมในครั้งถัดไป   

3. ก ำหนดกำรฝึกอบรม 
หลักสูตรต่ออายุใบรับรองผู้ช านาญการศุลกากร ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2566 

รอบและวันที่ฝึกอบรม เวลำ 

วันที่ 27 กุมภำพันธ์ – 3 มีนำคม 2566 
(รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM) 

เวลำ 17.00 น. – 20.00 น.  
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ทั้งนี้  ขอให้ท่ำนตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลและแนบเอกสำรหลักฐำนกำรสมัคร 
ให้เรียบร้อยก่อนกด “ยืนยันกำรสมัคร” หากกดยืนยันการสมัครแล้ว สถำบันวิทยำกำรศุลกำกร 
ไม่อนุญำตให้แก้ไขข้อมูลกำรสมัคร ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากข้อมูลและเอกสารหลักฐานดังกล่าว 
สถาบันวิทยาการศุลกากร จะน าไปใช้ในการออกใบเสร็จรับเงิน และใบรับรองผู้ช านาญการศุลกากรต่อไป  

 

 

 
4. ขั้นตอนกำรสมัคร  

4.1 เปิดเว็บไซต์ http://customs-specialist.com >> ไปที่เมนู สมัครต่ออำยุใบรับรองผู้ช ำนำญกำร
ศุลกำกร จากนั้นกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัคร 
(Upload File) ดังนี้ 

1. รูปถ่ำยสี หน้าตรง ไม่สวมแว่นตาด า ไม่สวมหมวก (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันเปิดรับสมัคร)   
2. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
3. ส ำเนำใบรับรองฯ ฉบับเดิม (หากสูญหายให้แจ้งความหาย และแนบหลักฐานใบแจ้งความ)  

พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
4. หลักฐำนอ่ืน ๆ ท่ีจ ำเป็น (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

หมำยเหตุ  หลักฐำนข้อ 1 ต้องเป็นไฟล์รูปภาพนามสกุล .jpg หรือ .png เท่านั้น !! 
หลักฐำนข้อ 2 – 4 ต้องรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ และต้องเป็นไฟล์รูปภาพนามสกุล .jpg .png หรือ PDF   

 

 

 

4.2 กดยืนยันกำรสมัคร เมื่อกดยืนยันการสมัคร ท่ำนจะได้รับ “ใบสมัคร” และ “ใบแจ้งกำรช ำระเงิน 
(Bill Payment)” ทำงอีเมล์ที่ ใช้ ในกำรสมัคร  กรณี ไม่ ได้รับ อีเมล์ดั งกล่าว ท่ านสามารถพิมพ์ ใบสมัคร 
และใบแจ้งการช าระเงิน ได้ด้ วยตนเอง โดยการ  Log-in เข้าสู่ ระบบ ที่ เมนู  “สมาชิก” บนหน้ าเว็บไซต์ 
http://customs-specialist.com 

 4.3 ช ำระเงินค่ำลงทะเบียน ผู้สมัครต้องพิมพ์ (Print) ใบแจ้งการช าระเงิน และน าไปช าระค่าลงทะเบียน 
จ านวน 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร ผ่ำนธนำคำรกรุงไทย ได้ 3 ช่องทำง ดังนี้ 

1. น าเงินสดพร้อมใบแจ้งการช าระเงิน (Bill Payment) ไปช าระที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ 
2. KTB Internet Banking (KTB Online/KTB Next/ KTB Corporate Online)   
3. เช็คที่ ธนาคารเซ็นสั่ งจ่าย  (CASHIER CHEQUE) ทุกธนาคาร โดยสั่ งจ่ายในนาม "หลักสูตร

ผู้ช านาญการศุลกากร" พร้อมน าใบแจ้งการช าระเงิน (Bill Payment) ไปช าระที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ 
ทั้งนี้  กำรช ำระเงินค่ำลงทะเบียน ผู้สมัครต้องช ำระเงิน 1 คน ต่อ 1 Bill Payment เท่ำนั้น!!  

และสามารถช ำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 มกรำคม 2566 หากไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ก าหนดจะถือว่า
ผู้สมัครรายดังกล่าวสละสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม และผู้สมัครจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ได้  
หมำยเหตุ : เม่ือท่ำนช ำระเงินเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องส่งหลักฐำนกำรช ำระเงิน เนื่องจากสถาบันวิทยาการศุลกากร  
จะได้รับรายงานการช าระเงินของท่านจากธนาคาร และระบบจะแจ้งเปลี่ยนสถานะการสมัครเป็น “ช ำระเงิน
เรียบร้อยแล้ว” ให้ท่านทราบทางอีเมล์หลังจากท่ีท่านช าระเงินภายใน 3 วันท าการ 

 4.4 รอกำรตรวจสอบคุณสมบัติและผลกำรอนุมัติ หลังจากที่สถานะการสมัครเป็น “ช ำระเงินเรียบร้อยแล้ว” 
เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบหลักฐานการสมัคร (เฉพาะผู้สมัครที่ช าระเงินแล้วเท่านั้น) กรณีผู้สมัครรายใดหลักฐาน 
การสมัครเรียบร้อย จะได้รับการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่  โดยสถานะการสมัครจะเปลี่ยนเป็น  “เสร็จสิ้น”  
และแจ้งให้ท่ำนทรำบทำงอีเมล ์ภำยในวันพฤหัสบดทีี่ 9 กุมภำพันธ์ 2566 
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5. วิธีกำรรับใบเสร็จและใบรับรองผู้ช ำนำญกำรศุลกำกร 
             สถาบันวิทยาการศุลกากร จะออกใบเสร็จรับเงิน โดยจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินและใบรับรองผู้ช ำนำญกำร
ศุลกำกร พร้อมกันทำงไปรษณีย์  ภำยในวันที่  10 มีนำคม 2566 ตำมที่อยู่ที่ท่ำนได้แจ้งไว้ในใบสมัคร  
(ที่อยู่ส าหรับจัดส่งใบเสร็จฯ และใบรับรองฯ) 
 
           ข้อควรทรำบ 
           1. กำรออกใบเสร็จรับเงิน สถาบันวิทยาการศุลกากร ให้ตามที่อยู่ส าหรับออกใบเสร็จที่ท่านแจ้งไว้ 
ในใบสมัคร โดยลงวันที่ตามวันที่ท่านท าการช าระเงิน เท่านั้น เพ่ือให้การออกใบเสร็จเป็นไปด้วยความรวดเร็ว  
และเรียบร้อย โปรดตรวจสอบข้อมูลในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ก่อนกดยืนยันการสมัคร 
  2. กำรออกใบรับรองฯ เนื่องจากใบรับรองผู้ช านาญการศุลกากรที่จะได้รับ จะเป็นฉบับภาษาอังกฤษ 
สถาบันฯ จะออกใบรับรองฯ โดยยึดชื่อภำษำอังกฤษตำมที่ปรำกฏในบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ช ำนำญกำร
ศุลกำกร เท่ำนั้น หากผู้ช านาญการศุลกากรตรวจสอบพบว่า ชื่อภาษาอังกฤษตามบัตรประจ าตัวประชาชนของ
ตนเองไม่ถูกต้อง โปรดด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในวันเข้ารับการอบรมวันแรก 
 

6. ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรฝึกอบรม 
   6.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องสแกน QR Code เข้ำร่วมกลุ่ม LINE OPENCHAT ส าหรับฝึกอบรม 
ตั้งแต่วันที่ 14 – 20 กุมภำพันธ์ 2566 (ติดตามรายละเอียดทางเว็บไซต์ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566) 
            6.2 ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้ำรับกำรฝึกอบรมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของระยะเวลา 
การฝึกอบรม 5 วัน จึงจะมีสิทธิได้รับใบรับรองผู้ช านาญการศุลกากร 
            6.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรอบรมออนไลน์ ดังนี้ 

1. ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม ZOOM 
2. เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม ZOOM 
3. ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ท่ีจะใช้งาน 
4. เชื่อมต่อกับสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
5. เตรียมเอกสารประกอบการบรรยาย 

  6.4 เริ่มอบรมเวลำ 17.00 - 20.00 น. สามารถลงทะเบียนเข้าอบรมได้ตั้งแต่เวลา 16.30 - 18.30 น. เท่านั้น 
(เจ้าหน้าที่จะส่งลิงค์ส าหรับการลงทะเบียนแต่ละวันให้ในกลุ่ม LINE OPENCHAT) 
            6.4 สถาบันวิทยาการศุลกากร กองบริห ารทรัพยากรบุคคล ไม่อนุญำตให้บันทึกภำพหน้ำจอ 
และเสียงกำรบรรยำยในระหว่ำงกำรฝึกอบรม 
            6.5 เข้ำเรียนตรงเวลำ และติดตำมข่ำวสำรประกำศจากทางสถาบันวิทยาการศุลกากรทางเว็บไซต์ 
http://customs-specialist.com เพ่ือรักษาสิทธิของตนเอง 

 

 

กรมศุลกำกร จะประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรฝึกอบรม และรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรฝีกอบรม 

ในวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2566  
ทำงเว็บไชต์ http://customs-specialist.com 
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7. ตำรำงสรุปก ำหนดกำร 

รำยกำร วันที่ หมำยเหต ุ

1. รับสมัครผู้ช ำนำญกำรศุลกำกรที่มี
รำยช่ือตำมประกำศทำงเว็บไซต์เท่ำนั้น 

16 – 27 มกรำคม 2566 https://customs-specialist.com/ 

2. ช ำระเงินค่ำลงทะเบียน 
(รำยละเอียดตำมข้อ 4.3) 

16 - 31 มกรำคม 2566 

สถำนะกำรสมัครจะเปลี่ยนเปน็  
“ช ำระเงินเรียบร้อยแล้ว”  

ภำยใน 3 วันท ำกำร หลังจำกที่ท่ำน 
ช ำระเงิน 

3. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน 
และแจ้งผลกำรอนุมัติทำงอีเมล์ 

31 มกรำคม - 9 กุมภำพันธ ์
2566 

เจ้ำหน้ำที่จะตรวจสอบหลกัฐำน 
หลังจำกที่ช ำระเงิน และจะแจ้งผล 

กำรอนุมัติให้ทรำบทำงอีเมล์ 
  สถำนะกำรสมัครจะเปลี่ยนเปน็ “เสร็จสิ้น” 

4. จัดส่งใบเสร็จรับเงินทำงไปรษณีย ์ วันที่ 9 กุมภำพันธ ์2566 ตำมทีอ่ยูส่ ำหรับจัดส่งเอกสำร 
ทีป่รำกฏในใบสมัคร 

5. ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำรับ 
กำรฝึกอบรม พร้อมข้อก ำหนด กติกำ 
และวิธีกำรฝึกอบรมออนไลน์ 

14 กุมภำพันธ์ 2566 https://customs-specialist.com/ 

6. ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมสแกน  
QR CODE เข้ำกลุ่ม LINE OPENCHAT 
ส ำหรับฝึกอบรม 

14 - 20 กุมภำพันธ์ 2566 
รำยละเอียดตำมประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ ์

เข้ำรับกำรฝึกอบรม  
https://customs-specialist.com/ 

6. ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมร่วมทดสอบ
ระบบ ZOOM 

24 กุมภำพันธ์ 2566 เวลำ 16.00 – 17.00 น. 

7. ฝึกอบรมออนไลน์ (ผ่ำนโปรแกรม 
ZOOM) 

27 กุมภำพันธ์ – 3 มีนำคม 
2566 

รำยละเอียดตำมตำรำงกำรฝึกอบรม 

8. จัดส่งใบรับรองผู้ช ำนำญกำรศุลกำกร
ไปรษณีย์ 

10 มีนำคม 2566 ตำมทีอ่ยูส่ ำหรับจัดส่งเอกสำร 
ทีป่รำกฏในใบสมัคร 

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

สถาบันวิทยาการศุลกากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล  
โทรศัพท ์0 2667 7000 ต่อ 25-3417, 25-3418, 25-3419, 25-3420 (รับสมัคร) และ 25-3426 (การเงิน) 
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          กรมศุลกากร จะด าเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่ออายุใบรับรองผู้ช านาญการศุลกากร คร้ังที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2566
ในรูปแบบออนไลน์ ให้ส าหรับผู้ช านาญการศุลกากรทีใ่บรับรองฯ จะหมดอายุต้ังแต่วันที ่1 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2566
และผู้ช านาญการศุลกากรทีข่าดการอบรมหลักสูตรต่ออายุใบรับรองฯ แต่ได้ยื่นค าร้องขอผ่อนผันการต่ออายุใบรับรองฯ
ไว้กับกรมศุลกากร มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. รายชื่อผู้ช านาญการศุลกากร ที่ใบรบัรองฯจะหมดอาย ุตัง้แตว่ันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2566 (จ านวน 425 ราย)
หากผู้ช านาญการศุลกากรรายใดมีเหตุอันสมควรท าให้ไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมในคร้ังนี้ ให้รีบยื่นค าร้องขอผ่อนผัน

การต่ออายุใบรับรองฯ ต่ออธิบดี เพือ่ขอเข้ารับการฝึกอบรมในคร้ังต่อไปโดยเร็วทีสุ่ด

ล าดบัที่ รหัสผู้ช านาญการฯ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล

1 144 นาย ภคพล พิมดี

2 161 นาย วิชัย อึ้งสกุล

3 257 นาย ธนา ธนะไพรินทร์

4 258 นาย สมเด็จ สุระสา

5 268 นาย ณัฐวุฒิ ค าธนะ

6 300 นางสาว บุษบง แสงอุไร

7 321 นางสาว รัศมี โกลิบุตร

8 323 นาย สมศักด์ิ ทวีแก้ว

9 324 นางสาว ชุลีภรณ์ พลอยงาม

10 327 นาย ปกรณ์ อังสพัทธ์

11 335 นางสาว บุญร่วม คตเข็ม

12 337 นาย มีชัย อัครชัยวัฒน์

13 343 นาง อรสา หงษ์ภู่

14 347 นาย อนุสรณ์ เกิดพูลผล

15 348 นางสาว ปุญญิศา นิ่มทิพย์รัตน์

16 353 นาง โสภาพิมพ์ สิมะกุลธร

17 356 นางสาว พัชรี นัยตรีมิตร

18 357 นางสาว ณิชานันทน์ เลาหเจริญเกียรติ

19 359 นาย พงศกร ภูพ่ิพัฒน์ภาพ

20 360 นาย อมรศักด์ิ เกียรติมณีโชติ

21 366 นางสาว ณัฐชา ธารหาญ

22 369 นาง ลาวัณย์ ศรโชติ

23 370 นางสาว จันทนา เมืองมา

รายชือ่ผู้ช านาญการศุลกากรที่มีสิทธิ์สมัครลงทะเบียน
หลักสูตร "ต่ออายใุบรับรองผู้ช านาญการศุลกากร ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2566"
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ล าดบัที่ รหัสผู้ช านาญการฯ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล

24 371 นาย อิทธิพล วีรานนท์

25 372 นาย ไกรสิทธิ์ ไอยโรจนพลกุล

26 376 นาง รุ่งทิพย์ เจริญสุข

27 380 นางสาว อ้อยทิพย์ อิ่มสุขวิริยะกุล

28 383 นาย ธีระวิทย์ แก้วดี

29 387 นางสาว กรัณณัฎฐ์ รักษ์นาราย

30 388 นาย กฤษดา จีดล าดวน

31 389 นาย ชัชชัย อภิไธยนนท์

32 393 นาย พีรศักด์ิ พุม่น้อย

33 395 นาย ศุภชัย อวิรุทธ์สุวรรณ

34 402 นาย ส าราญ จ าเนียร

35 403 นาย สงัด สายศิริ

36 405 นาย สุวัฒน์ ทองธวัช

37 407 นาย บงกช เนียมปาน

38 409 นางสาว พรลภัส เนียมสุวรรณ์

39 412 นาง ยุวนุช กล่ันจัตุรัส

40 415 นาย อิทธิพัทธ์ สมญาธชรักษ์

41 417 นางสาว ปัญญ์สิรี ศรีสมบัทร์

42 421 นาย ธนวัฒน์ พิลาดา

43 424 นางสาว อัญชลี ชูวัฒนะเดช

44 428 นาง สุปราณี คมวัชรพงศ์

45 429 นาง พรพิมล ใจมั่น

46 430 นาง นัยนา แก้วเกิด

47 431 นาย อุดม ศรีสงคราม

48 432 ว่าที ่ร.ต. สุขชาติ ชาติงาม

49 438 นาย อธิวัชร บุญศิริ

50 439 นาง สมถวิล ปทุมลักษณ์

51 440 นาย สิทธิชัย มีสุข

52 442 นาย สมเจตน์ แก้วจารนัย

53 444 นางสาว รัตนา ตันติสุขารมย์

54 451 นางสาว เพียงพร สร้อยระย้า

55 454 นาย กิตติพงค์ เศวตกิติธรรม

56 456 นาย มานนท์ คุณาวรนนท์
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ล าดบัที่ รหัสผู้ช านาญการฯ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล

57 462 นางสาว สงกราน สุขเจริญ

58 464 นาย กวินสิทธิ์ พงษ์สมบัติวรา

59 467 นางสาว วรรณวิศา ไตรโอสถ

60 469 นางสาว วันณี ไชยเผือก

61 471 นาย ทรงศักด์ิ เตชะธนะชัย

62 474 นาย ชัยยุทธ เทพสุนทร

63 476 นาง ณัฏฐิกา ธนสมบัติสกุล

64 479 นาย โกษิต ไพรด า

65 480 นาย เฉลิมพล ศิริภาพ

66 481 นาง วัฒนา เรืองเสมอ

67 484 นาย ชุมพล กล่ินเกษร

68 485 นาย สมชาย ชัยสิทธิ์

69 489 นางสาว สุพิศ จันทโร

70 493 นาย วินัย ปัพพานนท์

71 494 นางสาว สุนิสา รามสิทธิ์

72 499 นาย ศักด์ิชัย หวลกสินธุ์

73 500 นาย ปิยะ เกตุสมบูรณ์

74 502 นาย สมฤกษ์ ฟองทิพย์สุคนธ์

75 505 นาย อนันต์ จุลพันธ์

76 506 นาย วรภพ ชื่นจิตต์

77 508 นาง รัศมี ยางสวย

78 509 นาง เพลินตา เจียมจิรานนท์

79 513 นาง อ าไพ ชนะโชติ

80 516 นาง คณาลักษณ์ เมฆพยัพ

81 680 นาย พรชัย เอื้อวีระวัฒน์

82 1004 นางสาว พิชญ์สินี นาคสืบเกียรติ

83 1005 หม่อมหลวง กิตติพรรณ สุขสวัสด์ิ

84 1006 นาย สมาน รุธิรพงษ์

85 1008 นาย วัฒนา ธาดาดลทิพย์

86 1010 นาย วิชัย อารีสงเคราะห์กุล

87 1011 นางสาว กษิรา พัฒนะพิเชฐ

88 1012 นาย ปกรณ์ บุญขจาย

89 1013 นางสาว สุพิน ทัดบุบผา
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ล าดบัที่ รหัสผู้ช านาญการฯ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล

90 1014 นาง นลินี เสตวรรณา

91 1015 นาย สมชาย ขันชัย

92 1017 นาง ทานตะวัน อภิธานวิทิต

93 1018 นาย พงศ์เทพ ธรรมประสม

94 1019 นางสาว ผดุงพร น้ าดอกไม้

95 1021 นางสาว ศิริวรรณ เสวีพัลลภ

96 1022 นาง จ านง ศรีสงคราม

97 1023 นาย นิสัณห์ เล้ียงเจริญ

98 1024 นางสาว มนตรา ตราบดี

99 1025 นางสาว ศุภธนิศร์ ธนพัฒน์ธนานนท์

100 1026 นางสาว อุษณี แก้วสุริยอร่าม

101 1027 นางสาว ธัณย์จิรา พงษ์นิธิภัทร์

102 1028 นาย เวนิช เพชรสังคุณ

103 1029 นาง ขวัญใจ มณีรัตน์

104 1033 นางสาว จิตศจี อมรปาน

105 1034 นาย กวี ด่านศิริ

106 1035 นางสาว เธียรรัตน์ นามสมบูรณ์

107 1037 นาย สมบูรณ์ ว่องเลขะวัฒน์

108 1040 นางสาว อรวรรณ พูลช่วย

109 1041 นางสาว ส ารวย สิงห์หล

110 1042 นาย ปัฐมานันท์ ศุกละ

111 1043 นาย พิชิต วรพฤกษ์พิสุทธิ์

112 1047 นาย ไพโรจน์ อมรศุภศิริ

113 1048 นางสาว จริยา ชาญวิชชุ

114 1049 นางสาว จิรัฎฐ์ ถนัดภาษา

115 1050 นางสาว ณฤชล สุธีธนานนท์

116 1052 นางสาว พัฐนันท์ นิคมคณารักษ์

117 1054 นาง มุกดาวรรณ เอื้ออารีมิตร

118 1055 นาย สุรินทร์ เอกวิทยานิพนธ์

119 1056 นาย ราชันย์ ยะปัญญา

120 1057 นางสาว นนทรัตน์ แสงเทียน

121 1058 นางสาว ศิริมา โกวิทอริยวงศ์

122 1059 นาง ภุมดา ม่วงศิริ
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ล าดบัที่ รหัสผู้ช านาญการฯ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล

123 1060 นาง จินตนา เมฆขลา

124 1061 นาง รุ่งนภา บุญชัย

125 1063 นาย อภิชัย พบจินดา

126 1064 นางสาว ปติญา สวัสด์ิล้น

127 1065 นางสาว สุชาดา เทพสุนทร

128 1066 นางสาว รัชนีวรรณ ไสยสุภีย์

129 1068 นางสาว สุกานดี สุจริต

130 1069 นางสาว นุสรา คงทับทิม

131 1070 นาง จ ารัส เกิดเพียร

132 1071 นาย สมชาย บุญชัย

133 1072 นาย ศักดา ร่ืนฤทธิ์

134 1073 นาย ธานินทร์ วิชชุประภา

135 1074 นาง ราตรี กิจนีชีว์

136 1075 นาง กุลนาถ ไชยนาม

137 1077 นาย ประกิจ ธรรมประสม

138 1080 นาง สุปราณี ก้อนอ าพร

139 1082 นาย ทินกรย์ ทองจอก

140 1083 นางสาว เอื้อมพร พันธุดี์

141 1085 นาย สันติ สุชฎา

142 1086 นาย อานันต์ พันธุเ์จริญ

143 1087 นางสาว วาสนา ผาชัยภูมิ

144 1088 นาง ประไพพร อนรรฆมณี

145 1089 นาย สุเมธ สมิตอักษร

146 1091 นาย ภูชิสส์ สถิตยาธิวัฒน์

147 1093 นางสาว มณีพร หงษ์วิจิตร

148 1094 นาย รณชิต อิ่นทอง

149 1096 นาย รัชชาพงษ์ จิรายุเจริญศักด์ิ

150 1098 นาย ธนรัตน์ ชุมมานนท์

151 1099 นางสาว รัชนี แสนทวีสุข

152 1100 นาย สมรรถชัย เกิดเพียร

153 1101 นางสาว มัญชุนี เกษมพุก

154 1104 นาย ไพรัช เรืองศรี

155 1105 นาง สุภานัน จ าแนกสาร
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ล าดบัที่ รหัสผู้ช านาญการฯ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล

156 1107 นาย อ านวย ลอองสุวรรณ

157 1413 นางสาว จินตนา ขจรเกียรตินุกูล

158 1432 นางสาว มัทนิญา แซ่ฉั่ว

159 1439 นาย สุวิทย์ เทพประสิทธิ์

160 1443 นาย ศรายุธ หมัดศรี

161 1487 นาย ธวัชชัย ไทยประเสริฐ

162 1508 นางสาว อัจฉรา นุกูลธรประกิต

163 1510 นาย วิรัตน์ ยุทธยงค์

164 1511 นางสาว ปรวีณ สิวะนาวิน

165 1513 นาย ธนัท อังอินสมบัติ

166 1514 นาง ณิชากร กาญจนานนต์

167 1515 นาง อารีรักษ์ มะวา

168 1516 นาย บุญธรรม ดวงแก้วงาม

169 1517 นางสาว นิติยา กันทะเขียว

170 1520 นาย กันติ ธรรมาณิชานนท์

171 1522 นาง สรัญญา วรรณะ

172 1523 นางสาว สุธาดา ตราชูกุล

173 1524 นาย อนุชิต เจียรรุ่งแสง

174 1525 นาย โกวิทย์ ส่ิวลือ

175 1526 นาย ธกร นาคพันธุ์

176 1527 นางสาว ชลิดา ไชยภัทรกุลวุฒิ

177 1529 นางสาว จิราภรณ์ จรัสศานติวงศ์

178 1530 นางสาว ภรพิมน ล่ิมสมบูรณ์

179 1531 นางสาว อภิรดา จุฑารัตนกุล

180 1532 นางสาว วนิชา สาตรสว่าง

181 1533 นางสาว จุฑารัตน์ ไชยกิติ

182 1534 นาย นิติ สุขานนท์สวัสด์ิ

183 1535 นาง สัญญา ม่วงนางรอง

184 1538 นาย นันท์นภัส อินดี

185 1540 นาย ชวัชร์พล ธนนิธิมะลิทอง

186 1541 นาย สุพรรณ ตรงสหัสบุปผา

187 1542 นาย มิตรภาพ ค าทะเนตร

188 1543 นาย อารยันต์ โรจน์ทินกร
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189 1544 นาย จักรกฤษณ์ ชัยรัตนภิวงศ์

190 1545 นางสาว อมรรัตน์ โกยทอง

191 1546 นาย อรรถเวทย์ พูลพานิชกูล

192 1547 นางสาว ดวงใจ อินทรอักษร

193 1548 นาง วันเพ็ญ เพ็งสมบูรณ์

194 1549 นางสาว จีราวรรณ ภูข่าว

195 1550 นางสาว รัตนา แผลงเดชา

196 1551 นางสาว ชุติมา สุวรรณคีรี

197 1552 นางสาว บุญเรือน ชุ่มชื่น

198 1553 นางสาว พิกุลทอง กิจใบ

199 1554 นาย เกรียงไกร มองเพ็ชร

200 1555 นาง พัชรี วชิระนาวิน

201 1556 นางสาว อัญพัชร์ ธนาศักด์ิวิจิตร

202 1557 นาย คมกฤช ไพรัชพินทุ์

203 1558 นาย ธีรพันธ์ ภูก่ล้ัน

204 1560 นาย มุนินทร์ ศุกละ

205 1561 นาง นวลจันทร์ ก้านล าภู

206 1566 นางสาว นวพร ปล้องขัน

207 1568 นางสาว อมรวรรณ พงษ์วัฒนา

208 1569 นาง เบญจมาศ พิชัยบัณฑิตกุล

209 1570 นาง วิไลลักษณ์ หาญมงคลชัย

210 1571 นาย ปกร กาญจนวัฒน์

211 1572 นาย นิทัศน์ อินทสร

212 1573 นาย สงวน สีคุณเมือง

213 1574 นาย วินเลิศ พรหมวรรณ

214 1575 นางสาว อารยา ชื่มชมคุณ

215 1576 นางสาว อารีวัลย์ วารีวรานนท์

216 1577 นางสาว สุนทรี ธ ารงค์สิริวรานนท์

217 1579 นาย สุรพงศ์ มานะดีพร้อม

218 1580 นางสาว จรีพร มัชฌิมาดิลก

219 1582 นาง จริยา เพ็ชรตระกูล

220 1583 นาย ประจวบ อนันต์ปฏิเวธ

221 1585 นาย นิติธร ไหลมา
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222 1586 นาย สุนทร พาณิชย์ธ ารง

223 1587 นาย ศิรเมศร์ ธัญญากรพิพัฒน์

224 1588 นาย ภูบดี ศรีอาจ

225 1589 นาย อัครเดช โพธิจันทร์

226 1590 นางสาว ณัฏฐกัญญา ชลชาติอิศม์เดช

227 1591 นางสาว ณัชชา หีตเอี้ยว

228 1594 นาย สุชาย เคล้าคลึง

229 1595 นางสาว สุชัญญา กล่ินหอม

230 1597 นางสาว ธมนต์ภัทร จันท์ธนสีสร

231 1599 นาย วิทร์ ผลพยุง

232 1600 นาย ชาญชัย จรูญจิตไพรัช

233 1602 นาย ณรงค์เวทย์ นิลชาติ

234 1603 นาง วาสนา พ่วงปฐพี

235 1604 นาง เรวดี ศรีคุ้ม

236 1605 นาย กิจติศักด์ิ โมลา

237 1606 นางสาว อาริยา ทวีโชคบินมา

238 1607 นางสาว จีระนันท์ พิทักษา

239 1609 นาง ชุลีกร จึงแสงสถิตย์พร

240 1611 นาย กิตติธัช เนียมหอม

241 1612 นาย รัศฐ์ติภูมิ แย้มยี่สุ่น

242 1613 นาย พิชัย เรืองทิพย์

243 1614 นางสาว ประภาวี คุณประเสริฐ

244 1617 นางสาว นวลน้อง บัวยืน

245 1618 นาง ศรีวรรณ เพิม่พูน

246 1620 นางสาว ธัญยนรัตน์ ก่อเกียรติทวีชัย

247 1621 นางสาว ศศิธร ร่มจันทร์

248 1623 นาย ธงชัย นันทมานพ

249 1624 นางสาว ชญานิน น้อยปราณี

250 1625 นางสาว พิมพ์ลดา อัมรัตน์ปิติภัทร

251 1626 นางสาว สุพัตรา พุฒิโพธิ์

252 1628 นาง สลินภรณ์ ดีพลงาม

253 1629 นาย ไพบูลย์ ค าคุณ

254 1630 นาย นภัทร กาญจนเตชานนท์
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255 1631 นางสาว ศุภรินทร์ ซ้ิมสกุล

256 1633 นาย ณัฐวุฒิ รัตนไพรวรรณ

257 1634 นาย เฉลิม เนียมกล่ิน

258 1665 นาย ศรัญ หล าพุกกานนท์

259 1740 นางสาว มินตรา สินสุกิจ

260 1741 นางสาว ชลทิพย์ จัดพ่วง

261 1744 นาย นิยม พิทักษ์ชินพงศ์

262 1745 นาย ธาม ปารวีวงศ์

263 1746 นางสาว สุธิดา กาญจนวงศ์

264 1747 นางสาว ปิยฉัตร์ ประคองทรัพย์

265 1748 นางสาว รุ่งนภา ปารวีวงศ์

266 1749 นางสาว ทิพวรรณ ลียะวณิช

267 1750 นางสาว พรเพ็ญ พลามิตร

268 1751 นาย ไตรเวท เทียนทอง

269 1752 นาย ธนวินท์ สุพรรณพรม

270 1753 นางสาว อัจฉราวดี ช้างพึง่

271 1754 นางสาว นฤมล อมรแสงทอง

272 1755 นางสาว วนิดา ศิริศึกษา

273 1756 นาย อภิชาติ สุวรรณสิทธิ์

274 1757 นางสาว เตชินี อัครก าธร

275 1760 นาย อัครวัฒน์ สร้อยเสนา

276 1761 นางสาว ณัฐกิตต์ิ โรจน์วานันท์

277 1762 นางสาว อรพรรณ จิตรสมนึก

278 1763 นาย ณัฐพล คงรักษาคุณ

279 1764 นางสาว สุพิชฌาย์ จิรพรวัฒนา

280 1765 นาย สาธิต ม่วงงาม

281 1767 นาย ชัยพิพัฒน์ พุม่ฤทธิ์

282 1768 นาย พัสมพงศ์ กิตติพิทยากุล

283 1769 นางสาว สุภาพร บัวแย้ม

284 1770 นางสาว ขวัญใจ โอฬาลึก

285 1771 นาย ปราโมทย์ กุลแพทย์

286 1772 นางสาว นันท์นภัส วรรณโท

287 1773 นางสาว วชิรา รุจิรตน์
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288 1774 นาง ศุภมาส ศีติสาร

289 1775 นาย ประเสริฐ เหลืองวัฒนาโชค

290 1776 นาย พงศกร อุตมาวิบูลย์

291 1777 นาย นัชชสิทธิ์ เมธานนท์ธนรักษ์

292 1778 นาย ชัยโชติ แสงค า

293 1779 นางสาว พรรณอร พันธ์ทองดี

294 1780 นางสาว บุญประสงค์ ทองเล็ก

295 1781 นาง ศตภัค พจนากรณ์

296 1782 นางสาว ขวัญเรือน จันทร์ทรี

297 1783 นาย มนู มากมณี

298 1784 นาย อภิสิทธิ์ สุสัมฤทธิ์

299 1785 นาย รัชพล วิดารมณ์

300 1786 นางสาว จิตฐิมา แสงเงิน

301 1787 นางสาว ปณิดา รุจิรัตน์

302 1788 นางสาว ลลิดา ยังพระเดช

303 1790 นางสาว กนกวรรณ หัตถาพงษ์

304 1791 นางสาว ถวิล เศรษฐรัตน์

305 1792 นางสาว นารินทร์ โตส าลี

306 1793 นาย กฤตภาส พิชยอาภากร

307 1794 นาย อภิชัย แพทวีทรัพย์

308 1795 นางสาว กนกวรรณ สวนมะลิ

309 1796 นาย ประสงค์ ต้ังศิริวัฒนา

310 1797 นางสาว อิสรีย์ อุดมวัฒนารักษ์

311 1798 นาง พัชนิกา พิชิตปรีชา

312 1799 นางสาว รุ่งนภา สุขกิจพงษ์

313 1800 นางสาว ฐิตินันท์ พิภูษณะเดช

314 1801 นางสาว กรรธิมา สุวรรณศรี

315 1802 นางสาว บุษยวรรณ ศานติวรางคณา

316 1803 นาย สุรินทร์ เหลืองอนุรักษ์

317 1806 นาย ก าจร วิเวกสระน้อย

318 1807 นาย สมบูรณ์ ผดุงวัฒนะโชค

319 1808 นางสาว ศิณีนาฏ ทับทิมโต

320 1809 นาย อาร์ม สร้อยนาคพงษ์
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321 1810 นางสาว รุ่งรัตน์ ช้างด้วง

322 1811 นางสาว ธนิดา ภาณุสานนท์

323 1812 นางสาว นันท์ณพรรธน์ ตันติวณิชกร

324 1813 ว่าที ่ร.ต. ธเนศ โสรัตน์

325 1814 นาย ประสิทธิ์ ศิริพงษ์ไพบูลย์

326 1815 นาย ธารารัตน์ ลาจ้อย

327 1816 นางสาว จิราภรณ์ แสงทอง

328 1818 นาย จิระเดช วรยศรณพร

329 1819 นางสาว ดวงนภา ติสันทา

330 1820 นาง สมสวรรค์ วัฒนากุล

331 1821 นาง ศศวรรณ มีสุข

332 1822 นางสาว พรพิมล ทิมแกร

333 1823 นาย จิรวัฒน์ สาระพงศ์

334 1824 นาง จริยา ประพิตรภา

335 1825 นาง ปองทิพย์ เกียงกี่

336 1826 นาย ธนัช ชาภักจานนท์

337 1827 นาย สุบรรพต รักชอบสันติ

338 1828 นาย เอกสิทธิ์ เหมือนวงษ์

339 1829 นาย อนันต์ พัฒนสุพงษ์

340 1831 นาย สุวัฒน์ ต้ังวิริยะกุลชัย

341 1833 นาย วิบูลย์ ว่องไวพาณิชย์

342 1837 นาย บัญญัติ วงษ์เจริญธรรม

343 1838 นาง ภัสส์กุญช์ สิงมหาศักด์ิ

344 1839 นาย ศุภธร เจริญพร้อม

345 1840 นางสาว รัชดาพร เด่นประกายเพชร

346 1841 นางสาว ทองกร เรืองพงษ์ศิริ

347 1842 นาย ประเสริฐ เด่นกองพล

348 1843 นาย โกศล จินดามณีพล

349 1844 นาย สมภพ รัตนวราวุธ

350 1845 นาย จักรี อิศรางกูร

351 1846 นาย วุฒิชัย ผลึกมณฑล

352 1847 นาย เรืองวิทย์ แสงรัตนพร

353 1848 นางสาว รจรินทร์ ลีละวงศ์พานิช
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354 1849 นางสาว สุขุมาลย์ เรืองรัตน์

355 1850 นางสาว นีลิษฐา คงนิล

356 1851 นางสาว ยิ่งทิพย์ กาญจนพฤทธิ์

357 1852 นางสาว รินปวีร์ กาญจนธ ารงค์กุล

358 1853 นางสาว วีรวรรณ กตัญญูวิวัฒน์

359 1854 นางสาว เบญจพร เตชะโสภณมณี

360 1855 นางสาว สุวิมล หุตินทรวงศ์

361 1856 นางสาว สมใจ ปุราชะโก

362 1857 นาย วิวัฒน์ วรสิริวัฒนานนท์

363 1858 นางสาว ชาลิสา ผลเจริญ

364 1859 นางสาว อัจฉรี รักษากุล

365 1860 นาย นิกูล รัตน์ศิลชัย

366 1861 นางสาว บุญสี ปิยสุทธิกุล

367 1862 นาย วิริยะ นพคุณ

368 1863 นางสาว พนิดา พันธ์สังข์

369 1864 นาย อนันต์ชัย คุณธรรมทวีสุข

370 1865 นาย ภิญณุภาศ จินดาโชติ

371 1866 นาย เร่ิม ศุภจิตรานันท์

372 1867 นาย นิภัทร จงประทีป

373 1868 นาย อภิชาติ ปัญญาเครือ

374 1869 นาย ชัยวัฒน์ แซ่อึ้ง

375 1870 นางสาว ภาสินี อรรถรัฐเสถียร

376 1871 นาย กัมพล นิลสุวรรณากุล

377 1872 นาย ณัฐชัย วรรณเจริญ

378 1873 นาย วรชัย บุญยิ้ม

379 1874 นาย จิรศักด์ิ เจียมตน

380 1875 นาย ประสพโชค ใจบุญ

381 1876 นางสาว กาญจนา อรุณธนารักษ์

382 1877 นาย บรรจง ศิริวราวาท

383 1878 นาย นัฐทวี ยอแซฟ

384 1879 นาย กันตินันท์ ก่อเกิดบุญ

385 1881 นาย อรรถชัย ใจเมือง

386 1884 นาง บุญณภา ปัตตาละคะ
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387 1885 นาย ศุภฤกษ์ อินทรรุ่ง

388 1886 นาง เบญจวรรณ คงแก้ว

389 1887 นางสาว กรรณิการ์ นาคสุข

390 1889 นาย พินิจ เหล่าอุดม

391 1890 นาย ภาณุ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง

392 1891 นาย ก าพล ชัยฤทธินุกูล

393 1892 นาย ทวีศักด์ิ แสงเสียงฟ้า

394 1893 นางสาว ลัพธวรรณ บุญกิตติภักดี

395 1894 นาง อรนุช ผการัตน์

396 1895 นางสาว สุกานดา แพงวงษ์

397 1896 นางสาว อัจฉรา พงษ์เจริญ

398 1897 นางสาว สายสวาท อภัย

399 1899 นาง อรวรรณ รัญชนานัน

400 1900 นางสาว ปวันรัตน์ บุญตา

401 1901 นางสาว นุชจรีย์ ใจสุภาพ

402 1903 นาย วีระ อินทรภักดี

403 1904 นาย ธนะวัฒน์ จรัสแสงสมบูรณ์

404 1905 นางสาว จิราภา โสภาทอง

405 1906 นางสาว พชรมน เบีย้แก้ว

406 1907 นาย ไพศาล ลีลายุวัฒนกุล

407 1909 นางสาว ณัฏฐิณี วิชัยดิษฐ

408 1910 นางสาว นลินภัสร์ ศิริอมรวิชญ์

409 1911 นาย สาธน มิ่งมั่นคง

410 1912 นาง ธนัฏฐา ท้วมเพ็ง

411 1914 นางสาว อัจฉรา อยู่หว่าง

412 1915 นางสาว พฤกษา พลายงาม

413 1916 นางสาว สุภาพร ศิริเพ็ชร์

414 1917 นางสาว ณัฏฐณิชา ใสผุด

415 1918 นาย วิชัย เลิศพรชัยมงคล

416 1919 นาย ประมวล บ ารุงผล

417 1920 นางสาว รจนา โจระสา

418 1921 นาย บวรกิต อมรถกลสุเวช

419 1922 นาย พิสิฐ ตันติพิษณุ
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ล าดบัที่ รหัสผู้ช านาญการฯ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล

420 1923 นาย สมศักด์ิ ดนัยกุลชาติ

421 1924 นาย นเรศ น้อยหรุ่น

422 1925 นาย วรวิทย์ รุ่งลักษมีศรี

423 1926 นาย ณัฏฐพล เทียบจริยาวัฒน์

424 1927 นางสาว ภคมน บุญศิริ

425 1928 นาง วรนารถ เกตุแก้ว

2. รายชื่อผู้ช านาญการศุลกากร ทีข่าดการฝึกอบรม และไดย้ื่นค าร้องขอผ่อนผันการตอ่อายุใบรับรองฯ ไว้กับกรมศุลกากร
   (จ านวน 44 ราย)

ล าดบัที่ รหัสผู้ช านาญการฯ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล

1 46 นางสาว สิริรัตน์ เตียสนอง

2 85 นาย นิทัศน์ จิรธรรมธนากุล

3 86 นาย ประพนธ์ จิรธรรมธนากุล

4 145 นาย สุวิทย์ ล้ิมปิยารักษ์

5 146 นาง วันทนีย์ อร่ามเรืองสกุล

6 175 นาง มาลินี รัตนะ

7 199 นาย ธนากร ภาณุฑัต

8 213 นาง อณี ธุระภารพิสัย

9 227 นาย บุญมี บุญก่อสร้าง

10 242 นาย นิพนธ์ พรมข า

11 243 นาย นันญ์กรวี โอ้ประเสริฐ

12 245 นาย เทอดศักด์ิ กรวดจันทึก

13 246 นางสาว วิมลรัตน์ ไพรศักดาสกุล

14 248 นาย มารุต แนบตะขบ

15 280 นาย ภราดร สุวรรณโรจน์

16 284 นาย รัชพล ดีจริยา

17 285 นางสาว พรศรี สิมะวานิชกุล

18 286 นาง พรทิพย์ ไตรรัตน์ผดุงพร

19 301 นาย เศรษฐา เจริญผ่อง

20 302 นาย วิเชียร จันโสภา

21 362 นาง กัญจน์กรณ์ ทิพย์ธัญญา

22 374 นาย วีระพงษ์ จงจอหอ
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ล าดบัที่ รหัสผู้ช านาญการฯ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล

23 425 นาย เอกวัฒน์ ศรีวิโรจน์

24 586 นาย ยุทธนา ชัยสมสุขฤดี

25 843 นาย กิตติสิทธิ์ ศิวะยิ่งสุวรรณ

26 870 นาย ชัยวัฒน์ ศรีสวัสด์ิ

27 890 นาง ฐิตาภา ชื่นจิตต์

28 1176 นางสาว มณีนันท์ ปทีปไวยโรจน์

29 1420 นางสาว วารี ก้องศักด์ิวัฒนา

30 1423 นางสาว เวียงใส อุทะยาภา

31 1428 นางสาว นรินทิพย์ เชี่ยวชาญกลจักร์

32 1432 นางสาว มัทนิญา แซ่ฉั่ว

33 1435 นาย สมบุญ เกียรติรุ่งเรืองดี

34 1442 นางสาว พิชญากัญญ์ นนท์ธวัฒน์กุล

35 1446 นางสาว เบ็ญจวรรณ ฮุนนางกูร

36 1460 นาย วิชาญ แตงเย็น  

37 1471 นางสาว สิริณกาญจน์ เตชไชยนันท์

38 1486 นาย สันติสุข โฆษิอาภานันท์

39 1490 นาย รนัท เลียวเลิศสกุลชัย

40 1491 นางสาว ศิริพร สุวรรณวงค์

41 2112 นาย ธีระโชติ รัตนไตรภพ

42 2164 นางสาว อรวรรณ จันทร์ประทีป

43 2196 นางสาว บุญยนุช อนันต์เจริญยศ

44 2680 นางสาว ธัญวนันท์ อัครไชยกรหิรัญ

สถาบันวิทยาการศุลกากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรศัพท์ 026677000 ต่อ 25-3419
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