
หมายเลข ชื่อ-นามสกลุ
1 Airinlada Sirichokcharoensuk
2 Areena Chairuijimit
3 Chadchadaporn Sawatdee
4 Chamaiporn Munteesud
5 Chanikant phankawong
6 Fontham Charoensukrungroj
7 Jakkapast Srisakul
8 Kasem Lamlertkij
9 Kitti Tankitibutr
10 Kunatsanan Akarasarutpong
11 Miss Mavisa Ruangsuk
12 Mr. Suriya Pechrprai
13 MR.Takanori FUJIWARA
14 Mr.Tanakornraveeroj  Assisuk
15 Mr.Wachirapong paopeng
16 Ms. Rawikarn Sathienpitayakul
17 Nachita Kaewsombat
18 Nutsaran TImsures
19 Paitune Iamsrisuwan
20 Pakthada Kanglee
21 Patcharee Lapnitimongkol
22 PHITCHAPORN KONTHAISONG
23 Piyaporn Chaichan
24 Pornsuda Chinayodhin
25 Ratree Kitneechee

(กรุณาแจ้งหมายเลขของท่าน ณ จุดลงทะเบียนหน้างาน)

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
"Customs 2019: The Next to Beyond"

วนัอังคารที่ 15 มกราคม 2562
เวลา 13.00-16.00 น. (ลงทะเบยีน 12.30 น.)

ณ หอ้งมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก



หมายเลข ชื่อ-นามสกลุ
26 Rewadee Srichainun
27 Samaporn Makrung
28 Saowaluck Triwitthayadilp
29 Saranthorn Suksom
30 Settwut nitisaka
31 Siripen Vijitjunya
32 Somkiat Arersirirungrueng
33 Sorapat Kaewsuphan
34 Supa Yudee
35 SUPAKORN NA NONGKHAI
36 Suporn Vatanakorn
37 Sura Waiyaburana
38 Sutee Laohakultham
39 Thunyamon Thanapermpool
40 Vanitcha Jiatrakul
41 Vipa Sermpongsuwat
42 Wanna Jantrasakul
43 Warakorn Kantiya
44 คุณกนิษฐา จันทรมาน
45 คุณกรรณิการ์   นาคสุข
46 คุณกรรธิมา สุวรรณศรี
47 คุณกรองทอง เริงฤทธิ์
48 คุณกรัณฑ์ ต้ัง จิตต์สัตยา 
49 คุณกฤดา แกว้พัฒน์นึกสกลุ
50 คุณกฤติน แกว้งาม
51 คุณกฤษ์ชัย สุดสว่าง
52 คุณกวินนาถ รัตนนันทวาที
53 คุณกญัญา เรืองพจนาปกรณ์
54 คุณกนัธิดา เจริญลาภรุ่งเรือง



หมายเลข ชื่อ-นามสกลุ
55 คุณกลัย์สุดา ศุภฤกษ์สกลุ
56 คุณกลัยา  สิทธิผล
57 คุณกลัลิตา เกดินิล
58 คุณกลัศิริ อินทรภูวศักด์ิ
59 คุณกาญจนา   นิทัศน์ทอง
60 คุณกิ่งกานต์ สุวรรนาวุธ
61 คุณกติติ ชินรักษ์บ ารุง
62 คุณกติติมา   รักบ้านเกดิ
63 คุณกติติศักด์ิ ชาติมนตรี
64 คุณกลิุสรา ตะละภัฏ
65 คุณเกตน์สิรี นันทโก
66 คุณเกยีรติภูมิ ชาภักดี
67 คุณขนิษฐา วีรานนท์
68 คุณขวัญชัย สวัสดิพฤกษ์
69 คุณขวัญตา ธ ารงเศรษฐกลุ
70 คุณเขมณัฏฐ์ มหาทรัพย์สกลุ
71 คุณคนึงนิตย์ กมุภะ
72 คุณจริยา พนาสหธรรม
73 คุณจรูญ สมสวาท
74 คุณจันท์พิมพ์ ห่านวิไล
75 คุณจันทรา สิงหพันธุ
76 คุณจารุวรรณ ภูเ่อี่ยม
77 คุณจิตรา มั่งมีคุณธรรม
78 คุณจินตนา  วรรณแกว้
79 คุณจินนา มณีเหล็ก
80 คุณจิระภา สุขส าราญ
81 คุณจิราภรณ์ นึกรัมย์
82 คุณจิราภา กิ่มนางรอง
83 คุณจีระพันธ์ เล้ียงเจริญ 



หมายเลข ชื่อ-นามสกลุ
84 คุณจุไรรัตน.์ มานะสัมมากจิ
85 คุณชญาภา เขียวบัวทอง
86 คุณชญาภา เพ็ญแจ่ม
87 คุณชน-กานต์ ขันทนันต์ค า
88 คุณชนัตถ์ ปฐมรัตนศิริ
89 คุณชมภูนุช ยืนยงค์
90 คุณชยุต  ทับเทีย่ง
91 คุณชยุต อุดมปณิธ
92 คุณชยุต เอี่ยมเงิน
93 คุณชรินทิพย์ ชมชูเวชช์
94 คุณชลธิชา สุขเกษม
95 คุณชลธิรา กาญจนวิไล
96 คุณชวเดช จ าเริญภิญโญ
97 คุณชวนันท์ เปีย่มสิน
98 คุณชวนินทร์ หงรัตนากร
99 คุณชวลิต รัตนประสาท
100 คุณชวัชร์พล ธนนิธิมะลิทอง
101 คุณชวิฐพล เรืองแสง
102 คุณช่อทิพย์ ศรีสุวรรณ์
103 คุณชัยพร  หอพรสิริ
104 คุณชาญชัย วนาแสงธรรม
105 คุณชิชญา ตรีรัตนวารีสิน
106 คุณชุติพัชร  วงศารักษ์
107 คุณชุติมา สิริสังกาส
108 คุณชุติมาพร หมอนใหญ่
109 คุณชุลีภรณ์   พลอยงาม
110 คุณชูศรี  ประเสริฐสิน
111 คุณเชาวนัฐ ทองขาว
112 คุณซาปียาน. มะนาวี



หมายเลข ชื่อ-นามสกลุ
113 คุณฐานิดา ป้องมา
114 คุณฐิตินันท์ ธนธาดา
115 คุณณัฏฐา  จาคเกอร์แมร์
116 คุณณัฐกานต์ ถิ่นวงษ์เย็น
117 คุณณัฐธยาน์ วรางค์พูนศรี
118 คุณณัฐพงศ์  ชมโฉม
119 คุณณัฐพงษ์ เทศนะโยธิน
120 คุณณัฐยา เคลือบทอง
121 คุณณัฐยานันท์ จูมนาฝาย
122 คุณณัฐวุฒิ นาดี
123 คุณณัทกาญจน์ เรืองประไพกจิเสรี
124 คุณณิชานันทน์ เลาหเจริญเกยีรติ
125 คุณดวงพร แกว้ทอง
126 คุณเดือนจรัส ศิริปาณี
127 คุณเดือนเพ็ญ ชัยปัญญา
128 คุณแดนนภา แดงสกล
129 คุณตรียาภรณ์ เลิศมะเลา
130 คุณตะวัน อับดิน
131 คุณเตชินี อัครก าธร
132 คุณทรงพล  หยกมณี
133 คุณทวีศักด์ิ ชวนรุ่งเรือง
134 คุณทัศนัย เสรีกลุพานิช
135 คุณทัศนี  ยอดค า
136 คุณทิพย์อุบล หอมจันทร์
137 คุณทิพากร ณ กาฬสินธุ์
138 คุณธนนันท์ เนตรนิล
139 คุณธนัชนันท์ รัตนะวิศ
140 คุณธนัท นุ่มประสิทธิ์
141 คุณธัญญ์กมน สิริดารารัศมิ์



หมายเลข ชื่อ-นามสกลุ
142 คุณธันย์ชนก  พัฒพิบูลย์
143 คุณธิดาวรรณ พงศ์หริณ
144 คุณธิติภร วงษ์น้อย
145 คุณธีร์รัฐ หิรัญสุพรโชติ
146 คุณธีรศักด์ิ วงษ์หาแกว้
147 คุณธีระ สุวรรณไตรภพ
148 คุณนงนุช สุวรรณวัฒน์
149 คุณนงเยาว์ เสมหิรัญ
150 คุณนพเกา้ ประมงกจิ
151 คุณนพดล จงมี
152 คุณนพมาศ ภูริภัตราวัฒน์
153 คุณนพวิทย์ บัวประดิษฐ์
154 คุณนภาพร ชูศรี
155 คุณนรเศรษฐ์ กรุดสมัย
156 คุณนวลศรี ว่องไวทยกรกลุ
157 คุณน้องนุช กนักา
158 คุณนันทวัน โรจนวงศ์
159 คุณนันทิภัคค์  วงศ์เมือง
160 คุณนันทิยา ธงไชยเจริญสิริ
161 คุณนายอินทัช มีพรหม
162 คุณนายอิศเรศร์ สิงห์โตทอง
163 คุณนิคม  ค าจันทร์
164 คุณนิชานันท์ รัตนวิบูลย์
165 คุณนิติยา กนัทะเขียว
166 คุณนิภัทร  จงประทีป
167 คุณนิยม พิทักษ์ชินพงศ์
168 คุณนิโลบล ดิษผล
169 คุณนุชนาถ ข าเจริญ
170 คุณบวรสิทธิ ์ศรศิลป



หมายเลข ชื่อ-นามสกลุ
171 คุณบุญชัย ต้ังกจิอนันต์สิน
172 คุณบุญญิศา บุญเกยีรติบุตร
173 คุณบุญส่ง จิรภัทรไพศาล
174 คุณบุญส่ง จิราภัทรไพศาล
175 คุณบุณรดา  โกมุทพันธ์
176 คุณบุษกร  ชีวะธรรมานนท์
177 คุณบุษกร  บ ารุงสุข
178 คุณปฏิพล สวัสด์ิวงศ
179 คุณปธิกร ประสบโชคสมบุญ
180 คุณปภิณภิกณุฑ์ อินทรประสิทธิ์
181 คุณประไพ เขียวแจ่ม
182 คุณประสงค์ จารุธเนศ
183 คุณปราณีวรรณ  สมาธิ
184 คุณปรีชา ลีลาวิไลลักษณ์
185 คุณปวันญาดา ปัตรวลี
186 คุณปัฐมา โกษิระโยธิน
187 คุณปัณณรุจน์ ฉัตรคีรีรัตน์
188 คุณปิยนันท์ ผากงค า
189 คุณปิยนันท์ อิทธิสิริกลุชัย
190 คุณปิยนุช บุญตันรัตน์
191 คุณปิยารมณ์ ยนตร์ช านาญ
192 คุณปีติกร ยาวงษ์
193 คุณปุณยนุช  หนูมา
194 คุณเปรมกมล นามบุญ
195 คุณไปรมา ไพรวัลย์
196 คุณผกามาศ สุดภูท่อง
197 คุณฝนธรรม เจริญสุขรุ่งโรจน์
198 คุณพงพิพัฒน์ ทวีปถาวรวงศ์
199 คุณพงศกร เดชะผล



หมายเลข ชื่อ-นามสกลุ
200 คุณพงศ์เทพ ธรรมประสม
201 คุณพงศ์ธวัช คล้ายสุวรรณ
202 คุณพงศ์ศักด์ิ เอกวินัย
203 คุณพงษ์พัฒน์ สัตยวินิจ
204 คุณพรชัย  เอื้อวีระวัฒน์
205 คุณพรทิพย์ กล่ินสุคนธ์
206 คุณพรเทพ ขันธวิจารณ์
207 คุณพรธิษารัตน์ ศิริแสง
208 คุณพรรณธิภา เต็มฤกษ์ขจร
209 คุณพรรณวดี จริยางกลู
210 คุณพรรษา ภูร่อด
211 คุณพรลภัส วัฒนเศรษฐ
212 คุณพรสวรรค์ พุ่มเรือง
213 คุณพลวัฒน์ อัครจิตธรรม
214 คุณพัชรดิษฐ์ สินสวัสด์ิ
215 คุณพัชรี ลาภนิติมงคล
216 คุณพัชรียา วีระชาติ
217 คุณพัฐนันท์ นิคมคณารักษ์
218 คุณพิเชษฐ์ เจตจ ารูญ
219 คุณพิทยะรัฐ นัตทะ
220 คุณพิพัฒน์ชัย จันทร์เรือง
221 คุณพิมพ์ใจ. กลัดทอง
222 คุณพิศมัย รามโกมุท
223 คุณพีรพัฒน์ นุตริยะ
224 คุณเพ็ชรัตน์  เรืองทรัพย์
225 คุณเพ็ญผกา โรจนวิศาส
226 คุณเพลินตา เจียมจิรานนท์
227 คุณเพลินพิศ   ทองสมจิตต์
228 คุณเพียงจันทร์ ศิลปสาย



หมายเลข ชื่อ-นามสกลุ
229 คุณเพียงพร สร้อยระย้า
230 คุณไพฑูรย์ สุขเอี่ยม
231 คุณภัค ดีพร้อม
232 คุณภัทรกมล สมนึก
233 คุณภัสพร ยะติโชติ
234 คุณภิญญดา จันทร์เทีย่ง
235 คุณมณธิรา วิชาเกวียน
236 คุณมณี เลิศภูมิปัญญา
237 คุณมณีรัตน์  เรืองจรัส
238 คุณมนันญา นากรุงศรี
239 คุณมัทนียา วุฒิชัยวรกลุ
240 คุณมารยาท ทนงูเหลือม
241 คุณมิลินท์  แกว้ประเสริฐ
242 คุณมุกดา  ใจเมือง
243 คุณมุจลินท์ รัตนวงศ์
244 คุณแมน เกยีรติศักด์ิวัฒนา
245 คุณยศวัฒน์  ศุภส่ร
246 คุณยุวนุช กล่ันจัตุรัส
247 คุณเยาวลักษณ์  สิงห์มี
248 คุณรจนา วิสุทธิวัฒน์
249 คุณรณชิต อิ่นทอง
250 คุณรติตา   เบียดกระสินธ์
251 คุณรติมา จิวจินดา
252 คุณรติยา อยู่นุช
253 คุณรอน ศิริวันสาณฑ์
254 คุณรักชนก  ยี่สุ่นศรี
255 คุณรัชชยุต มีระลึก
256 คุณรัชดาภรณ์ สุริยไพฑูรย์
257 คุณรัชนีวรรณ จงวัฒนา



หมายเลข ชื่อ-นามสกลุ
258 คุณรัชนีวรรณ บรรจงการ
259 คุณรุ่งทิพย์ รังรองรจิต
260 คุณโรสรินทร์   เจริญโภคทรัพย์
261 คุณฤทัย วัยวิรัตน์
262 คุณลัคนพิมพ์ เกา้ล้ิม
263 คุณลัดดา ปัญญาใส
264 คุณล าจวน ดวงแกว้งาม
265 คุณเลิศชาย พงษ์โสภณ
266 คุณวรพรรณ ล้ิมตระกลู
267 คุณวรภพ เสือพลาย
268 คุณวรรณา สวัสด์ิวนิช
269 คุณวรรณิตา ต้ังศิริทรัพย์
270 คุณวรรษชนก ตุลวรรธนะ
271 คุณวรลักษณ์ เกยีรติชัยสิริพร
272 คุณวรวิทย์ พิบูลย์วรกจิ
273 คุณวราภรณ์  ขันทะ
274 คุณวราภรณ์ วัฒนวรรณชัย
275 คุณวรารัตน์ รอดเชื้อ
276 คุณวสันต์ ธรรมประสม
277 คุณวัชรพงษ์ สุวานิโช
278 คุณวัชริศน์ วิศิษฏ์วงศ์
279 คุณวันดี วงศ์วัน
280 คุณวัลภา สถิรชวาล
281 คุณว่าทีร้่อยตรี ดร.ธเนศ โสรัตน์
282 คุณวาสนา สังข์กร
283 คุณวิชุพร จิตรวิมลรัตน์
284 คุณวิเชียร กาญจนวิไล
285 คุณวิฑูรย์ วงศ์จริยกลุ
286 คุณวินัย ปัพพานนท์



หมายเลข ชื่อ-นามสกลุ
287 คุณวิลาวัลณ์  โพธิว์งศ์ไพโรจน์
288 คุณวิลาสินี  ปิตะบูรณ์
289 คุณวิไล เตชะโรจน์ตระกลู
290 คุณวิศว์กรณ์ ศรีสกลุ
291 คุณวิษณุ จารึกเสถียร
292 คุณวิสุทธิ ์ยุวนวรรธนะ
293 คุณวิสุทธิ ์รุจิวิพัฒน์
294 คุณวิสูตร ทองมา
295 คุณวีระ ศุกลนิพัทธิ์
296 คุณวีระศักด์ิ ชุณหรุ่งโรจน์
297 คุณศรสวรรค์ โฮ
298 คุณศรัญยา เอี่ยมจริง
299 คุณศรัณย์ภัทร มิรอน
300 คุณศรัณย์ภัทร สิริยานนท์
301 คุณศรีวัฒน์  เลิศคมวัฒน์
302 คุณศรุดา ไชยวงค์
303 คุณศศิพร โรจนิรุธ
304 คุณศักดิโชติ มังษะชาติ
305 คุณศิริพูน ปฐมรัตนศิริ
306 คุณศุภมาส คีติสาร
307 คุณสกาวเดือน รักบ้าน
308 คุณสตรีรัตน์ ศิริทรัพย์
309 คุณสนกนก พุทธิสมบูรณ์
310 คุณสนอง พันธ์เขียว
311 คุณสปันนา สุโขรัตน์
312 คุณสมใจ ทองไพจิตร
313 คุณสมบัติ  ศรีโมรา
314 คุณสมภพ วิมานยัง
315 คุณสมโภช ศิลปภักดี



หมายเลข ชื่อ-นามสกลุ
316 คุณสมศรี  สุเมโท
317 คุณสมศักด์ิ
318 คุณสมศักด์ิ เชาว์เครือ
319 คุณสมสวย สาลักษณ์
320 คุณสมหมาย  โสภา
321 คุณสมัชชา กรีติอรัญกลุ
322 คุณสยามล   พรานไพร
323 คุณสรัลรัตน์ สุธัมมะ
324 คุณสริตาณัชช์ เรืองประไพกจิเสรี
325 คุณสวัสด์ิ ทีพ่ัก
326 คุณสังวาลย์ เอี่ยมสะอาด
327 คุณสัมฤทธิ ์ ตาลเส้ียน
328 คุณสาโรจน์  วนิชจันทร์สกลุ
329 คุณส ารวย สิงห์หล
330 คุณสิทธิพร แสงทอง
331 คุณสิรัชชา  สุขผล
332 คุณสิรารมย์  ชีระวิทย์โภคิน
333 คุณสิรินพร ปักปิน่เพชร
334 คุณสิรินภา จิณณากลูสิทธิ์
335 คุณสิริภรณ์ คร้ามสิริ
336 คุณสิริรัตน์ เตมีย์
337 คุณสิริวรรณ จตุรอุบลวิศิษฏ์
338 คุณสุขวดี กณัหา
339 คุณสุขุมา แกน่สุวรรณ์
340 คุณสุคนธ์ทิพย์ วงศ์คุ้มสิน
341 คุณสุชาดา ณ อุบล
342 คุณสุชาติ ไชยพิณ
343 คุณสุดารัตน์ เดชรัตน์วิบูลย์
344 คุณสุทธิรัตน์ วุฒิเลิศอนันต์



หมายเลข ชื่อ-นามสกลุ
345 คุณสุธาทิพย์ ไทรชมภู
346 คุณสุธิดา ไชยานนท์
347 คุณสุนีนาฎ ยอดเยี่ยมแกร
348 คุณสุปรียา ชาติรุ่ง
349 คุณสุพจน์  ชูเกาะ
350 คุณสุพจน์ ชูเกาะ
351 คุณสุพรรษา กองค า
352 คุณสุพัตรา เจริญทรัพย์พานิช
353 คุณสุภลัคน์ โกเมนเอก
354 คุณสุภัทรา  ปานแกว้
355 คุณสุภัทรา ปานแกว้
356 คุณสุภาวดี ควรประมูล
357 คุณสุภิสรา ธนิสสรานนท์
358 คุณสุมนา  เสนีวงศ์  ณ อยุธยา
359 คุณสุมาลี คุ้มภัย
360 คุณสุรศิษฐ์ เจริญเนติรัตน์
361 คุณสุรัชดา สกลุสุทธิโรจน์
362 คุณสุริยา นาคสืบเกยีรติ
363 คุณสุรีย์ โพธิก์ระจ่าง
364 คุณสุรีรัตน์ สิริรัตนกจิ
365 คุณสุวรรณา มีสวัสด์ิ
366 คุณโสภณ แซ่เล้า
367 คุณโสมรัศมี ต้นสมบัติ
368 คุณหาญพิริยะกลุ
369 คุณอดิศัย ภูมิรัตน์
370 คุณอนันต์ศักด์ิ งามอุดมเกยีรติ
371 คุณอนุวรรณ  ฝอยทอง
372 คุณอภิชาติ สุธีระตฤษณา
373 คุณอภินันท์ สาหร่ายทองค า



หมายเลข ชื่อ-นามสกลุ
374 คุณอภิรดา จุฑารัตนกลุ
375 คุณอรณิชชา อุ่นศิริ
376 คุณอรปรียา ไทรชมภู
377 คุณอรพรรณ คณิชชาพงษ์
378 คุณอรพรรณ ศรีสถล
379 คุณอรวรรณ ต้ังใจค้าไพบูลย์
380 คุณอรอนงค์ วีระกติติ
381 คุณอริสรา เจ้าตระกลู
382 คุณอริสา เจริญสุข
383 คุณอัครยุทธ์  จันทะบุรมย์
384 คุณอัมพิกา สุขประเวศ
385 คุณอัมรินทร์ อินอ าไพ
386 คุณอาภรณ์ ศรีรองเมือง
387 คุณอารีย์วรรณ ซ่ือตรง
388 คุณอ านวย  กจิวีรกลุ
389 คุณอุดม วิสุทธิวัฒน์
390 คุณอุดมชัย พุ่มเกษ
391 คุณเอกนิษฐ์ พิชิตใจมานะ
392 คุณโอฬาร จันทร์พิทักษ์กลุ


