
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม เป็นผู้ช านาญการศุลกากร 

ตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 75/2562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 

หลักสูตร ผู้ช านาญการศุลกากร รุ่นที่ 17 ประจ าปี พ.ศ. 2562 

และ 

ก าหนดการพิธีมอบใบรับรองผู้ช านาญการศุลกากร 

หลักสูตร ผู้ช านาญการศุลกากร รุ่นที่ 17 ประจ าปี พ.ศ. 2562 

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 

ณ ห้องประชุมใหญ ่ชั้น 16 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร 

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

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบยีน 

09.30 – 09.50 น. ซักซ้อมพิธีการรับใบรับรองผู้ช านาญการศุลกากร 

10.00 – 11.00 น. พิธีมอบใบรับรองผู้ช านาญการศุลกากร 

   โดย นายกฤษฎา จีนะวจิารณะ อธิบดีกรมศลุกากร 

    

      
  

 
 
 
 

หมายเหตุ : ผู้รับมอบใบรับรองฯ แต่งกายสุภาพ 
 



ล ำดบั ค ำ
น ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล ผลกำรประเมนิ

หมำยเลขผู้ช ำนำญกำร
ศุลกำกร

1 นาง กนกวรรณ แก้วค า ผ่าน 2622
2 น.ส. กนิษฐ์นิตา เหล่าเขตร์การณ์ ผ่าน 2623
3 น.ส. กรจนาภรณ์ พฤกษ์วิเศษกุล ผ่าน 2624
4 น.ส. กรรณิการ์ วรหาร ผ่าน 2625
5 น.ส. กรรณิการ์ เกตุหงษ์น้อย ผ่าน 2626
6 น.ส. กรองกาญจน์ ขวัญทอง ผ่าน 2627
7 น.ส. กฤติมา รักบ้านเกิด ผ่าน 2628
8 นาย กฤษฎา สมบัติเกษมศานต์ ผ่าน 2629
9 นาย กวี แก้วศรีเมือง ผ่าน 2630
10 น.ส. กัญญาณัฐ ศึกเจริญ ผ่าน 2631
11 น.ส. กัลยา วงษ์กฎ ผ่าน 2632
12 นาย กานน ภาณุพนัธุ์ ผ่าน 2633
13 นาย กีรติ วิกรัยสกุล ผ่าน 2634
14 นาย กูช้ัย นนทะภา ผ่าน 2635
15 นาง เกศสุดา สังขกร ผ่าน 2636
16 น.ส. เกิดศิริ วิเศษสันต์ ผ่าน 2637
17 นาย จิรศักด์ิ กุศล ผ่าน 2638
18 น.ส. จิราพร ต๊ะวัง ผ่าน 2639
19 นาย จิรายุ จุย้เย็น ผ่าน 2640
20 น.ส. จีรวรรณ สันกาวี ผ่าน 2641
21 นาง จุฑาทิพ รมยะสมิต ผ่าน 2642
22 น.ส. จุฑามาศ สมโภชน์วาณิชย์ ผ่าน 2643
23 น.ส. จุฬาภรณ์ แก้วคีรีวัน ผ่าน 2644
24 น.ส. ชญานิษฎ์ ฤทธิ์นรา ผ่าน 2645
25 น.ส. ชัญญาพชัญ์ นพคุณจิรารัตน์ ผ่าน 2646
26 น.ส. ชัญญาภัค โคตรจ าปา ผ่าน 2647
27 น.ส. ชิชา ยินดีวงษ์ ผ่าน 2648
28 นาย ชิน อึง้ไพบูลย์ ผ่าน 2649
29 นาง ชุรีพร วงษ์นิ่ม ผ่าน 2650
30 นาย เชิดศักด์ิ ป้องทอง ผ่าน 2651
31 นาย ณภัทร บุญเกือ้เกียรติ ผ่าน 2652

รำยชื่อผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม เปน็ช ำนำญกำรศุลกำกร
หลักสูตร ผู้ช ำนำญกำรศุลกำกร รุ่นที ่17 ประจ ำป ีพ.ศ. 2562



ล ำดบั ค ำ
น ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล ผลกำรประเมนิ
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หลักสูตร ผู้ช ำนำญกำรศุลกำกร รุ่นที ่17 ประจ ำป ีพ.ศ. 2562

32 น.ส. ณัฐธันยพร โชติสิริอดิรุจ ผ่าน 2653
33 นาย ณัฐภัทร จริยวัฒนกร ผ่าน 2654
34 น.ส. ณัฐรดา ธนกฤษศิริกุณ ผ่าน 2655
35 นาง ณัฐรินทร์ นิรมิตศุภเชษฐ์ ผ่าน 2656
36 น.ส. ณัฐรินีย์ เมธาสิทธิโชค ผ่าน 2657
37 นาง ณีรนุช ศรีศวร ผ่าน 2658
38 น.ส. ดนยพร สิริพฒันกรชัย ผ่าน 2659
39 น.ส. ดวงพร ชัยวัฒนายน ผ่าน 2660
40 น.ส. ดวงพร อินทวิสัย ผ่าน 2661
41 น.ส. ดวงพร อึง่ชัยภูมิ ผ่าน 2662
42 น.ส. ดวงหะทัย เสนานุช ผ่าน 2663
43 น.ส. ดาริกา กล่อมมานพ ผ่าน 2664
44 น.ส. เดือนเพญ็ มาตาชนก ผ่าน 2665
45 นาย ตุงคิน เงินบาท ผ่าน 2666
46 น.ส. ทรงพร ส าลี ผ่าน 2667
47 น.ส. ทัศนาวดี สิงห์ทอง ผ่าน 2668
48 น.ส. ธนพรรณ รุ่งชืน่ ผ่าน 2669
49 นาย ธนวัฒน์ ลุยจันทร์ ผ่าน 2670
50 นาย ธนวุฒิ บุญประดิษฐ์ ผ่าน 2671
51 นาย ธนัท สุขใจ ผ่าน 2672
52 น.ส. ธนิกานต์ คชหิรัญ ผ่าน 2673
53 น.ส. ธนิดา แสนสี ผ่าน 2674
54 นาย ธนิต เอกอรรณพ ผ่าน 2675
55 นาย ธวัชชัย ศรีต่างค า ผ่าน 2676
56 นาย ธวัชชัย เตชะเรืองจิต ผ่าน 2677
57 น.ส. ธัญญ์พชิชา อิทธิกุลประเสริฐ ผ่าน 2678
58 น.ส. ธัญญารัตน์ อยูย่ืน ผ่าน 2679
59 น.ส. ธัญวนันท์ อัครไชยกรหิรัญ ผ่าน 2680
60 น.ส. ธิดาธร กีรติธร ผ่าน 2681
61 น.ส. ธิดารัตน์ บุญมาก ผ่าน 2682
62 น.ส. ธีรนุช ศรีธาดาวุฒิ ผ่าน 2683



ล ำดบั ค ำ
น ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล ผลกำรประเมนิ
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63 นาย ธีระพงษ์ เทียมประเสริฐ ผ่าน 2684
64 ว่าที ่ร.ต. เธียรสิน ฐิตวิชเศรษฐ์ ผ่าน 2685
65 นาย นที ศิริลักษณะพงศ์ ผ่าน 2686
66 นาย นพพล พรหมวิริยกุล ผ่าน 2687
67 นาง นพมาศ เลิศสิริวัฒนา ผ่าน 2688
68 นาย นรนาถ เสือนุ้ย ผ่าน 2689
69 น.ส. นันทภัค ไทรเล็กทิม ผ่าน 2690
70 น.ส. นันทิดา จิตปัญญา ผ่าน 2691
71 น.ส. นาฏตยา ศิระสุข ผ่าน 2692
72 นาย นาทพลินท์ ทัศนปริชญานนท์ ผ่าน 2693
73 นาย นิกร ฟรัูกษา ผ่าน 2694
74 น.ส. นิรัษฎา ชาจิตะ ผ่าน 2695
75 น.ส. บุษกร แก่นหอม ผ่าน 2696
76 น.ส. ปณิชา ธีระพนัธ์ ผ่าน 2697
77 นาย ปภณภัท เจริญโชคปัญญา ผ่าน 2698
78 น.ส. ปภัสรา สุขประเสริฐ ผ่าน 2699
79 นาย ประจักษ์ ไชยอุดม ผ่าน 2700
80 น.ส. ปาริชาติ นิติธรรมวุฒิ ผ่าน 2701
81 น.ส. ปาริชาติ ธงศิริ ผ่าน 2702
82 นาง ปิยนุช ไชยขวัญ ผ่าน 2703
83 นาง ไปรมา ไพรวัลย์ ผ่าน 2704
84 น.ส. พจนา ตันเจริญ ผ่าน 2705
85 นาย พรชัย จันทร์วงษ์ ผ่าน 2706
86 น.ส. พรทิพา สกุลกิจบรรจง ผ่าน 2707
87 น.ส. พรรณทิพย์ โสภาศรีพนัธ์ ผ่าน 2708
88 น.ส. พลอย ผลนาค ผ่าน 2709
89 นาย พสุ รักการแพทย์ ผ่าน 2710
90 น.ส. พกัตร์วิภา ขาวเอีย่ม ผ่าน 2711
91 น.ส. พชัยา พฒันุช ผ่าน 2712
92 นาย พชัระการย์ วงศ์ไชยสุวรรณ ผ่าน 2713
93 นาย พฒันพงษ์ บุณยพทุธิ ผ่าน 2714



ล ำดบั ค ำ
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94 น.ส. พนัธ์ทิพย์ ภมรนิยม ผ่าน 2715
95 นาย พรัิจน์ เลาหรุ่งพสิิฐ ผ่าน 2716
96 นาย พรีวัส ศรีแก้วสิทธิโชค ผ่าน 2717
97 นาง เพชรรัตน์ ยอดด าเนิน ผ่าน 2718
98 น.ส. เพลงพณิ สินช่วยปราบ ผ่าน 2719
99 นาย ไพรัช ม่วงอ่วม ผ่าน 2720
100 น.ส. ภรัณยา แก้วเจริญ ผ่าน 2721
101 น.ส. ภัคจิรา เมืองทีรั่ก ผ่าน 2722
102 นาย ภาณุมาศ สวัสด์ิ ผ่าน 2723
103 นาย มนตรี เบ้าภาระ ผ่าน 2724
104 น.ส. มนทกานต์ ทรงพฒิุ ผ่าน 2725
105 น.ส. มนธิรา สุขวิสุทธิ์ ผ่าน 2726
106 น.ส. มยุรฉัตร ศรีจันโท ผ่าน 2727
107 น.ส. มัตทนา ผงสินสุ ผ่าน 2728
108 น.ส. มัทนา เจริญนาวี ผ่าน 2729
109 ว่าที ่ มัธณา กันชะนะ ผ่าน 2730
110 นาย เมธี กิจสุบรรณ ผ่าน 2731
111 นาย ยรรยง อนันตคุณวงศ์ ผ่าน 2732
112 นาย ยุทธนา วงษ์สุด ผ่าน 2733
113 น.ส. ยุวดี ยอดสิน ผ่าน 2734
114 น.ส. ยุวดี พพิฒัน์ธ ารงรัตน์ ผ่าน 2735
115 น.ส. รรินทร์ทร เนตรประภา ผ่าน 2736
116 นาย รักษ์พงษ์ ศักด์ิวธารักษ์ ผ่าน 2737
117 นาย รังสรรค์ เอีย่มสะอาด ผ่าน 2738
118 น.ส. รัตนาภรณ์ บุญญานันท์ ผ่าน 2739
119 น.ส. ร่ืนฤดี ทองค า ผ่าน 2740
120 น.ส. รุ่งฤทัย สุวรรณชีพ ผ่าน 2741
121 น.ส. เรวดี ช้างขนุน ผ่าน 2742
122 นาย เลิศชาย แซ่อึง้ ผ่าน 2743
123 น.ส. วงศ์สุภา ค าแสนวงษ์ ผ่าน 2744
124 น.ส. วชิราภรณ์ ทรัพย์คง ผ่าน 2745



ล ำดบั ค ำ
น ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล ผลกำรประเมนิ
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125 น.ส. วรพร ตันติพนัธุ์ ผ่าน 2746
126 นาย วรวัฒน์ วังศพา่ห์ ผ่าน 2747
127 นาย วรวิทย์ เมฆรักษาวนิช ผ่าน 2748
128 น.ส. วลัยณัฐ กลัดทอง ผ่าน 2749
129 นาย วศิน ชัชวาลย์ ผ่าน 2750
130 นาง วัชรานุช ภาณุทัต ผ่าน 2751
131 น.ส. วาสนา มณีวงศ์ ผ่าน 2752
132 นาย วิชัย เจือจันทร์ ผ่าน 2753
133 นาย วิริทธิ์พล ไวสุวรรณ์ ผ่าน 2754
134 นาย วีรพงศ์ งามเลิศจริยากุล ผ่าน 2755
135 น.ส. วีราพร เหมะรัตน์พทิักษ์ ผ่าน 2756
136 น.ส. ศิมาศ สารแดง ผ่าน 2757
137 น.ส. ศิราพร พงษ์สุโรจน์ ผ่าน 2758
138 นาง ศิริลักษณ์ ศิริมาจันทร์ ผ่าน 2759
139 นาย ศิโรตม์ สรวงศ์ ผ่าน 2760
140 นาย ศุภณัฐ ปานสมบุญ ผ่าน 2761
141 นาย ศุภสิทธิ์ คุตตาจารย์ ผ่าน 2762
142 นาย สมพล นกพึง่ ผ่าน 2763
143 นาย สราวุธ บังเกิดแสง ผ่าน 2764
144 นาย สามารถ เมฆวงศ์ตระการ ผ่าน 2765
145 น.ส. สายพนิ คชนาม ผ่าน 2766
146 นาย สิริวัตร ล่ าหงษ์ ผ่าน 2767
147 น.ส. สิริวิมล แซ่เตียว ผ่าน 2768
148 น.ส. สุกัญญา ประกันตะ ผ่าน 2769
149 น.ส. สุกัญญา พุม่บางป่า ผ่าน 2770
150 น.ส. สุจิณณา วงศ์วีระวัฒนกูร ผ่าน 2771
151 นาย สุชิน อินทร ผ่าน 2772
152 น.ส. สุดาวรรณ เกียรติพพิฒัน์ ผ่าน 2773
153 น.ส. สุนัตตา สามารถ ผ่าน 2774
154 น.ส. สุพตัรา หลาบผิด ผ่าน 2775
155 น.ส. สุภลัคน์ โกเมนเอก ผ่าน 2776
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156 น.ส. สุภัทรา รุจิรักษ์พพิฒัน์ ผ่าน 2777
157 นาย สุรศิษฐ์ เจริญเนติรัตน์ ผ่าน 2778
158 นาย สุริยา จันทรารมณ์ ผ่าน 2779
159 น.ส. เสาวนีย์ วงศ์กาวี ผ่าน 2780
160 นาง เสาวภา สืบพนัธ์วงษ์ ผ่าน 2781
161 น.ส. เสาวลักษณ์ ชานุบาล ผ่าน 2782
162 น.ส. หฤทัย ชืน่ชม ผ่าน 2783
163 นาย อดิสรณ์ คชพงษ์ ผ่าน 2784
164 นาย อธิป สาโรวาท ผ่าน 2785
165 นาย อมรเดช ส่งอาภากรณ์รัตน์ ผ่าน 2786
166 นาง อรดี กัลยาพเิชฏฐ์ ภาณุมาศพงษ์ ผ่าน 2787
167 นาย อรรถสิทธิ์ วงษ์ประยูร ผ่าน 2788
168 น.ส. อังคณา รัศมีทธิ์ ผ่าน 2789
169 นาย อัฑฒกร จันชาวนา ผ่าน 2790
170 น.ส. อาภัชนีย์ วงษ์จันนา ผ่าน 2791
171 นาย โอฬาร จันทร์พทิักษ์กุล ผ่าน 2792
172 นาง กาญจนา นันจันที ผ่าน 2793
173 น.ส. สุริสา บุญโชติ ผ่าน 2794
174 น.ส. จริยา ทองแดงสุข ผ่าน 2795
175 น.ส. วรรณภา กาหลง ผ่าน 2796
176 น.ส. กาญจนา พลูสวัสด์ิ ผ่าน 2797
177 น.ส. วันดี รุ่งพฒันะกุล ผ่าน 2798
178 นาย บุญทวี สมสุขสวัสดีกุล ผ่าน 2799
179 น.ส. ณัฏฐวีร์ วัฒนกรกิจเจริญ ผ่าน 2800
180 นาย ธนพล แซ่เซียว ผ่าน 2801
181 นาย ธนกฤษ ภัทรภาณุเมธี ผ่าน 2802
182 นาย ภาสกร รอดจากไร้ ผ่าน 2803
183 นาย ดานูน หวังชม ผ่าน 2804
184 น.ส. รดา พานุรัตน์ ผ่าน 2805
185 น.ส. เพญ็อุมา เหล่ากุลประสิทธิ์ ผ่าน 2806


