
ลําดับ ชื่อ - นามสกุล

A001 นางสาวจิรภา บุญพาสุข

A002 ดร.ชุติมาพร หมอนใหญ

A003 นายฐาปนะ ทรงธรักษ

A004 นางสาวดวงพร แกวทอง

A005 นางสาวพชรวรรณ ชัชวาลกิจกุล

A006 นายพรชัย เอื้อวีระวัฒน

A007 นางมัลลิกา ภูมิวาร

A008 นายยรรยง ตั้งจิตตกุล

A009 นางสาววราภรณ วัฒนวรรณชัย

A010 นายวิสาร ฉันทเศรษฐ

A011 นางสาวศุกรนิษา เยขะจร

A012 นางศุภมาส ศีติสาร

A013 นางสมถวิล ปทุมลักษณ

A014 นางสาวสุพรทิพย กิจบํารุง

A015 นางสาวอัญชนา สวนมนทิระ

A016 นายอัมรินทร อินอําไพ

B001 นายไพโรจน ปรีดาวรรณเลิศ

B002 นายกุลวัชร พุมเทียน

B003 นางสาวจุฑารัตน แปนแกว

B004 นายชีวธันย ลิมปสุคนธ

B005 นายธนสิทธิ์ ตันสกุล

B006 นายธวัช บุณยะรัตน

B007 นายธีรสิทธิ์  ชิโนกุล    

B008 นายบุญเชืด  บุญทวีกุลสวัสดิ์

B009 นางสาวปฐมภิญญา ลันสุชีพ

B010 นายปริญญา แซอั้ง    

B011 นางสาวพันธิชา เลขวัต

B012 นายพินิตย ติณณนันทิพัฒน

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารวมงานสัมมนา “Digital Customs 2018”

             เนื่องจากมีผูใหความสนใจเขารวมการสัมมนาครั้งนี้เปนจํานวนมาก เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและบรรลุผลตาม
วัตถุประสงคของการจัดงานสัมมนา คณะผูจัดงานขอสงวนสิทธิ์คัดเลือกผูเขารวมงานสัมมนาตามลําดับการลงทะเบียน
             อน่ึง หากผูมีสิทธิ์เขารวมสัมมนาไมมาลงทะเบียนเขารวมสัมมนา ณ จุดลงทะเบียนหนางาน ภายในเวลา 09.30 น.
 ถือวาทานสละสิทธิ์การเขารวมงานสัมมนาครั้งนี้ และคณะผูจัดงานของสงวนสิทธิ์ใหผูเขารวมสัมมนาทานอื่นตอไป

สมาคม

ธนาคาร/ตัวแทนรับชําระเงิน
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B013 นางภัททิยา ภาชนะทิพย

B014 นางสาวภัทรีญาฐ มงคลโสภณรัตน

B015 นางสาวริสา เต็งสุวรรณรังสี

B016 นางสรินัดดา สุดบรรทัด

B017 นายอารักษ โตรักษา

C001 นายเจษฎา อริยฉัตรกุล

C002 นางสาวเปรมยุดา  ปนทิโป

C003 นางกฤติกา ปนประเสริฐ

C004 นางกิจจาลักษณ ศรีนุชศาสตร

C005 นายกิตติ สุทธิสัมพันธ

C006 นายชัยฤทธ์ิ แพทยสมาน

C007 นายฐานวัฒน เรือนสอน

C008 นายดํารงค จันทรสกุล

C009 นายประโยชน พูนนอย

C010 นายพงศเทพ บัวทรัพย

C011 นายพรวิทย อุทัยรัฐนิธิกุล

C012 นางสาวพัชราพรรณ คําเสน

C013 นางสาวพิไลรัตน ชาลีชาติ

C014 นางสาวยุพยงค บุญอํานวยกิจ

C015 นางสาววรรณชุลี เอื้อกุศลสมบูรณ

C016 นางสาววัชราภรณ ยังโยมร

C017 นางอาภาพรรณี แสงมุกดา

กรมศุลกากร
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D001 นางสาว Adchara Rungruangporntana

D002 นางสาว Chanpen Vongsarochana

D003 นาย Chatthamate Thongkham

D004 นางสาว Darunee Rojprasithporn

D005 นางสาว Jintana Thanavibulchai

D006 นางสาว Nantaporn Atikhomchaiwong

D007 นาย Nisit Surachartmethin

D008 นางสาว Pachasorn Mongkhonchanachai

D009 นางสาว Panniya Boonkerd

D010 นางสาว Paweena Wongsa

D011 นางสาว Piyathida Chaipunya

D012 นางสาว Pongjit Manophaya

D013 นางสาว Prapatsorn Suwanveerakul

D014 นาย Sarayuht Pookaew

D015 นาย Sontaya Thuntrajin

D016 นาง Suchada Na Ubon

D017 นาย Surachai Dechkajonpith

D018 นางสาว Suwara Saelim

D019 นาย Theerasak Wonghakaew

D020 นาย Vatcharis Visitvong

D021 นางสาว Wiphawee Rungwanitcha

D022 นายเกษม เดชอุดมเจริญชัย

D023 นางเกษร เพียรออน

D024 นางสาวเกสร พึ่งวิรวัฒน

D025 นางสาวเครือศิริ ประคองเพ็ชร

D026 นางสาวเจนเนตร เรียงรวบ

D027 นางสาวเดือนจรัส ศิริปาณี

D028 นางเนติมา นุชธิสาร

D029 นางสาวเนาวรัตน แชมเงิน

D030 นางสาวเบญจพร เมฆอังกูร

D031 นางสาวเพชรวีณา ใจเปยม

D032 นางเพลินตา เจียมจิรานนท

D033 นางสาวเพิ่มสิน เกียรติปญญาสกุล

D034 นางสาวเพียงระวี เข็มวงษทอง

D035 นางสาวเมวิกา สายกาล

D036 นางสาวเวธกา กาญจนาภรณ

บริษัท, หจก.,ราน/ หนวยงาน
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D037 นางสาวเสาวณีย ปรีชาสุทธิรัตน

D038 นางสาวเสาวรัตน เรืองขนาบ

D039 นายเอกชัย ชัชวาลสกุล

D040 นายเอกนิษฐ พิชิตใจมานะ

D041 นายเอกสิทธิ สุบรรณพงษ

D042 นายเอนก บุญธรรม

D043 นางสาวแดนนภา แดงสกล

D044 นางแพรวพรรณ สวางพื้น

D045 นายแมน เกียรติศักดิ์วัฒนา

D046 นายโกวิท มาลัยศิริรัตน

D047 นายโกศล จินดามณีพล

D048 นางสาวโรสรินทร เจริญโภคทรัพย

D049 นายโอฬาร จันทรพิทักษกุล

D050 นายไมตรี ภัทรธรรมวงศ

D051 นายกตัญู โกมุทมาศ

D052 นางสาวกนกษร รัตนสมบูรณ

D053 นางกมลชนก กมลเชษฐ

D054 นางกมลรัตน ชุมมานนท

D055 นางสาวกรรณิกา อรัญญกานนท

D056 นางสาวกฤตยา ไพรไพศาลกิจ

D057 นายกฤษณพล พานิช

D058 นางสาวกฤษณา ทองสวัสดิ์

D059 นางสาวกาญจนา แกลวกลา

D060 นายกําธร เจริญสินพร

D061 นางสาวกุลธิดา เจริญสวัสดิ์

D062 นางสาวกุลภัค สมทรัพย

D063 นางสาวขวัญแกว ประกอบทรัพย

D064 นางสาวคมฉวี เลิศสกุลชัย

D065 นางจงกล ลวณะสกล

D066 นายจรินทรศักดิ์ พวงทอง

D067 นางจริยา พนาสหธรรม

D068 นางสาวจอน

D069 นายจักรเพชร วงศาโรจน

D070 นายจักรรัตน ลีนุตพงษ

D071 นางจันทนิภา สายธนู

D072 นางจันทพิมพ หานวิไล

D073 นางสาวจิณณานิจ อัคครุงโรจน
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D074 นางสาวจิติภรณ พิพัฒนรัตนมณี

D075 นางสาวจินนา มณีเหล็ก

D076 นางสาวจิราพร คุมครองวจี

D077 นางสาวจิราภรณ นึกรัมย

D078 นางสาวจิริยา สิงหาบุตร

D079 นางสาวจุฑาทิพย เกตุไพบูลย

D080 นางสาวจุฑาพรรณ เวบานแพว

D081 นางสาวจุฑาวดี หมอนทอง

D082 นางสาวฉันทนา แกวขาว 

D083 นายชเนษฎ ปรีชารณเสฏฐ

D084 นางสาวชนิดา บุญเจริญ

D085 นางสาวชนิตา ตินทุกานนท

D086 นางสาวชยานิษฐ พัชรสุวิบูลย

D087 นางสาวชลิดา ธเนซพิซกุล

D088 นายชัยโชติ แสงคํา

D089 นายชัยพล ภุมรินทร

D090 นายชัยวัฒน แสงจันทร

D091 นายชัยวัศน ผลวิสุทธิ์

D092 นายชานนท พุดพิมเสน

D093 นางสาวชุติมา เจริญรัตนกิตติ

D094 นางสาวชุลีกร แซตัน

D095 นางสาวชุลีภรณ พลอยงาม

D096 นางสาวญานิศา มานุบุตร

D097 นางสาวฐานิดา วุฒิกุลวานิช

D098 นางสาวณัชชา จิตตจารึก

D099 นางสาวณัฏฐนรี งามประเสริฐชัย

D100 นายณัฏฐภัคเดช ธนภัทรศรีกุล

D101 นางณัฐกานต โตประเสริฐ

D102 นายณัฐกิตติ์ ดุษฎี

D103 นายณัฐพงศ ชมโฉม

D104 นายณัฐพงศ ปยดํารงกุล

D105 นางสาวณัฐพร เลิศล้ําวิทยานนท

D106 นางสาวณัฐพร ศีลวัตวิญู

D107 นายณัฐพล จงอริยตระกูล

D108 นางสาวณัฐพินันท เพ็ชรสูงเนิน

D109 นางสาวณัษฐพร อนันควานิช

D110 นางณิชพัณณ กีรติมงคลวัฒน
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D111 นางสาวณิชาภัทร สังขทอง

D112 นายดนย ถิรคุณโกวิท

D113 นายดนัย ลาตะคุ

D114 นางสาวดวงพร ธัญนพคงวุฒิ

D115 นางสาวดาราวรรณ เลี่ยมกระจาง

D116 นายถนอมศักดิ์ นาจารย

D117 นางสาวทัศณีย สุดประเสริฐ

D118 นางสาวทัศนวรรณ ทองประสพ

D119 นายธนกฤต ยะหัตตะ

D120 นายธนัช ชาภักจานนท

D121 นางสาวธนัญญา นันทจักร

D122 นางสาวธภิรา ธนเชาวกวิน

D123 นายธรรมวิชญ ปฐมทัพพมงคล

D124 นางสาวธัญมน ธนะเพิ่มพูล

D125 นางสาวธิดาวรรณ พงศหริณ

D126 นายธิติพงศ จันทรสุขปลั่ง

D127 นางธิภาวัลย พลจันทร

D128 นายธีรเดช ปญญาวุธวรกุล

D129 นายธีรธรรม มีเทศน

D130 นายธีรรัฐ หิรัญสุพรโชติ

D131 นายธีระ แปนวาม

D132 นางสาวนงเยาว ยางนอก

D133 นางนงนุช เกิดนุม

D134 นายนที ศิริลักษณะพงศ

D135 นายนพรัตน เลิศทรัพยมหาศาล

D136 นายนรากร รุจิเกียรติขจร

D137 นางสาวนอม ฉิมคลาย

D138 นางสาวนันทนิกา สุขสงาเจริญ

D139 นางสาวนันทพร ผลมี

D140 นางสาวนันทพร วังสิริสมบัติ

D141 นางสาวนางสาววิชุดา พานชนะ

D142 นางสาวนายิกา พรหมโคตร

D143 นายนิคม คําจันทร

D144 นางนิตยา ทองไกร

D145 นางสาวนิติยา กันทะเขียว

D146 นายนิธิวิทย วัชรไพบูลย

D147 นายนิธิศ งอกงาม
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D148 นางนิมิตร โพพิมล

D149 นางนิรมล สิมสวัสดิ์

D150 นางนิษฐา ชํานาญผล

D151 นางสาวนุดี จันทรอุน

D152 นายบุญชัย ตั้งกิจอนันตสิน

D153 นายบุญชู สมบูรณศักดิกุล

D154 นางสาวบุญญิศา บุญเกียรติบุตร

D155 นายบุญทวี นนทวสัสดิ์ศรี

D156 นายบุญสง จิราภัทรไพศาล

D157 นางสาวบุษยวรรณ ขวัญนิมิตร

D158 นางสาวบุสดี นามดี

D159 นางสาวปภารัต. สุวรรณปฎก

D160 นางสาวปภิณภิกุณฑ อินทรประสิทธิ์

D161 นายประจวบ ไกรขาว

D162 นายประพาด ใจกวาง

D163 นายปรัชญานนท วันควร 

D164 นายปรากฤษ บัวลอมแกว

D165 นายปริภูริ์ เมฆอากาศ

D166 นางปวีณริศา เพชรไทย

D167 นางสาวปาริฉัตร พัดสาริการ

D168 นางปาลิตา พฤฒิพันธุพงศ

D169 นางสาวปติมา วงศโสภณวัฒนา

D170 นางปยะวรรณ แพโรจน

D171 นายปยะวัฒน ตรีทิพยรัตน

D172 นางสาวปุณยนุช หนูมา

D173 นางสาวผกามาศ สุดภูทอง

D174 นายพงศกร เดชะผล

D175 นายพงษพันธ งามดี

D176 นางสาวพชรพรรณ ปานแกว

D177 นางสาวพนิตนันท แหวนเพ็ชร

D178 นางพรเพ็ญ ทองดี

D179 นางสาวพรชนก วาทยลักษณ

D180 นายพรชัย. คชรัตน

D181 นางสาวพรทิพย พุมฉัตร

D182 นางสาวพรทิพย ทิศกําเนิด

D183 นางสาวพรทิพย รอดปาน

D184 นางสาวพลอย แมนพวง
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D185 นางสาวพัชรี จักรกุล

D186 นายพิเชษฐ ฉันทเศรษฐ

D187 นางพิไลวรรณ ทวมโสภา

D188 นางพิชญา จารุสายันห

D189 นางสาวพิญญานันท ทองงามขํา

D190 นางสาวพิมภรณ  เณร โต 
D191 นางสาวพิมลพรรณ ลอมสุขา

D192 นางสาวพิมลวรรณ พลสวัสดิ 

D193 นายพีรติ ศรีวัฒน

D194 นางภณิดา เกษรแพทย

D195 นางภษิมา ชาภักจานนท

D196 นางสาวภัทรกมล สมนึก

D197 นางสาวภัทรจิต รัตนสนธิ

D198 นางสาวภัทราวดี ใหมเสน

D199 นายภัทราวุธ เคนสมศรี

D200 นางสาวภาณีอร แกวเกิดผลงาม

D201 นางสาวภาวิณี เปรื้องปราชญ

D202 นางสาวภิญญาพัชญ บุญชวย

D203 นายภูริ ธนากุลปกรณ

D204 นางมณฑา ภิรมยเสวก

D205 นางสาวมณีรัตน ไชยโชติ

D206 นางสาวมยุรินทร สมานคงศักด์ิ

D207 นางสาวมัลลิกา มั่นเหมาะ

D208 นางสาวมาลี วงษมะกะ

D209 นางสาวมาวิสา เรืองสุข

D210 นางสาวมินตรา สินสุกิจ

D211 นางสาวมุจลินท รัตนวงศ

D212 นางสาวยศวดี กางธนทรัพย

D213 นายย่ิงยง เอื้อแสวงบุญ

D214 นางสาวยุพา เอื้อแสวงบุญ

D215 นางสาวยุพาวดี รักสุจริตวงศ

D216 นางสาวยุวรินทร ศรีทอง

D217 นางสาวรณิดา ฉัตรสมจรัลชัย

D218 นางสาวรติมา จิวจินดา

D219 นางรพีภัทร ลักษณสุวงศ

D220 นายรวิพล ชัยสมสุขฤดี

D221 นางสาวรวีวรา ดิ่งแกว
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D222 นางระพีพรรณ สิทธิพล

D223 นางสาวรัชดาพร อินทะวงศ

D224 นางสาวรัตนติกาล อาจวิถี

D225 นางสาวรัตนา ตันติสุขารมย

D226 นางสาวรัตนา พาลาศรี

D227 นางรัตนา ลัดพลี

D228 นายราชวัตร อัมพร

D229 นางราตรี กิจนีชีว

D230 นายราวินดรานา ซิงห

D231 นางสาวรุงเพชร อริยานุวัฒน

D232 นางสาวรุงทิพย รังรองรจิต

D233 นางสาวลภัสรดา ชวาลา

D234 นางสาวละเอียด สุขเจริญ

D235 นางสาวลัดดา ปณณกิจจากุล

D236 นางสาววรรณญา นุชสิริกุลพงศ

D237 นางสาววรรณวิศา ไตรโอสถ

D238 นางสาววรรณา จันทราสกุล

D239 นางสาววรรณิภา กนิษฐชาต

D240 นายวรรษชนก ตุลวรรธนะ

D241 นางสาววรัญญา คําชะนะ

D242 นางสาววราพร ทองคําใส

D243 นางสาววริษา บุญกําเนิด

D244 นายวัฒนา แสงศรี

D245 นายวัฒนา โชคสุวณิช

D246 นางสาววาสนา ซุยหาญ

D247 นางสาววาสนา ผาชัยภูมิ

D248 นายวิเชียร จิตตลดาพิทักษ

D249 นางสาววิไล เตชะโรจนตระกูล

D250 นางสาววิชชุดา แสนเมืองมูล

D251 นายวิฑูรย วงศจริยกุล

D252 นายวิทยา หาญกิติพงศไพรศาล

D253 นายวิทวัฒน ทองเวส

D254 นางสาววิภาวี ทิพยสุมาลัย

D255 นางสาววิภู ไชยมุติ

D256 นางสาววิมล ลาภเจริญโกศล

D257 นายวิศณุ จารึกเสถียร

D258 นายวิศรุต วิสนุวิมล



ลําดับ ชื่อ - นามสกุล

D259 นายวีรชัย อังศุวัฒน

D260 นายศรพจน เอมศิริธนะนันต

D261 นางสาวศรีเรือน อุลิศ

D262 นางสาวศรุดา ไชยวงค

D263 นางสาวศรุตา เจริญจิตร

D264 นางสาวศศิกานต นาคนาคา

D265 นางสาวศศิมา แกวดี

D266 นายศิรนนท เข็มกลัดทอง

D267 นางสาวศิริพร เกียรติรุงวิไลกุล

D268 นางสาวศิริลักษณ แหวนทอง

D269 นางศิริวรรณ เดชอุดม

D270 นายศีลวัต ศันสนียเกียรติ

D271 นายศุภชัย กิจเจริญ

D272 นางสาวศุภพร วัฒนศีล

D273 นางศุภมาส ศีติสาร

D274 นางสาวศุภลักษณ โคตรวงค

D275 นางสาวศุภศิริ บุญประเวช

D276 นางสาวศุภากร เลิศกิจทวีทรัพย

D277 นายสงกรานต บัวคําภา

D278 นางสมจิน กิติยะมงคลกุล

D279 นายสมบัติ สุขแสวง

D280 นายสมบุญ เกียรติรุงเรืองดี

D281 นางสาวสมพร แกมนิรัตน

D282 นายสมยศ เจริญไทย

D283 นางสาวสมฤกาญจน วองสาโรจน

D284 นางสาวสมฤทัย แยมคุม

D285 นางสาวสรัลรัตน สุธัมมะ

D286 นายสรายุทธ ภูแกว

D287 นายสราวุธ วงศสงา

D288 นางสลิลทิพย ถาวรสุวรรณ

D289 นายสันตสักก ตะวันสองแสง

D290 นายสากล จึงนิพนธสกุล

D291 นางสาวสาวิตรี อรรถาวร

D292 นางสําเรา อินอําไพ

D293 นายสิทธิเดช จีรสินพินิจต

D294 นางสาวสิริกุล เตกตระกูล

D295 นางสิริมา สระแพ
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D296 นางสาวสุกัญญา ประกันตะ

D297 นางสาวสุจินดา จันทรเกตุ

D298 นายสุทธิภาส วองศิริพร

D299 นายสุธี วิริยะหิรัญไพบูลย

D300 นางสุปราณี คมวัชรพงศ

D301 นางสาวสุปรียา ชาติรุง

D302 นางสาวสุพัตตา เจริญทรัทยพานิช

D303 นางสุพินดา ธีรโชติมงคล

D304 นางสาวสุภัค มหาอุด

D305 นางสาวสุภัทรา ปานแกว

D306 นางสาวสุภาวดี ควรประมูล

D307 นางสาวสุภิชญาณ กิมัง

D308 นางสุระจิต รัตนวงศ

D309 นางสาวสุวนิดา ยังเพ็ง

D310 นางสุวรรณ จินโต

D311 นางสุวรรณา มีสวัสดิ์

D312 นายสุวัฒน ทองธวัส

D313 นายอนวัช เม็งสุวรรณ

D314 นายอนันตสิทธิ์ ศิริสูตร

D315 นายอนุชิต สากรณ

D316 นายอนุรัตน บุญรอด

D317 นายอภิชัย ธรรมศิรารักษ

D318 นายอภินันท สาหรายทองคํา

D319 นางอมรรัตน สัตยรักษา

D320 นางสาวอรทัย ผลาหาร

D321 นางสาวอรวรรณ คงสิริพิมลสกุล

D322 นายอรัญ หากันได

D323 นายอราม สระแกว

D324 นางสาวอริสรา เจาตระกูล

D325 นางสาวอริสา โลหชิตกุล

D326 นางสาวออยทิพย อิ่มสุขวิริยะกุล

D327 นายอัครยุทธ จันทะบุรมย

D328 นางสาวอัปสร เลิศสิทธิพันธ

D329 นางสาวอัมพิกา บุญประเวศ

D330 นางอาภรณ ทองสีดา

D331 นางอารีวรรณ ลิ่ววัฒนะโชตินันท 

D332 นางสาวอําพร มะโนปา
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D333 นางสาวอิสญาภา สินฝาด

D334 นางสาวอุไรพร เชียงนอย

D335 นางอุไรวรรณ พิทยรังสฤษฏ

D336 นายอุกฤษ พันธโสตถี

D337 นางอุบลวรรณ ผลโยธิน

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร


