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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล
1 นางสาว พลอยภิสุษฐ์ อินทกาญจน์
2 นางสาว นิภาพร ขันติการ
3 นาย วรายุทธ เจริญสุขวัฒนกิจ
4 นางสาว กมลรัตน์ ภูเล่ือมใส
5 นาย อ าพล อิทธิสิทธิกุล
6 นางสาว อนิสรา อ่ิมอ าไภย
7 นาง ญาดานันท์ ขาวเรือง
8 นาง Natnicha Phaetkul
9 นาย วีรัตน์ ยอดแก้ว
10 นางสาว สุนีย์ วรวุฒางกูร
11 นางสาว กรภัฎ ระวังวงศ์
12 นางสาว วันทนีย์ สุขพร
13 สมาคม สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย
14 นางสาว วรรณา คงป๋อ
15 นาง ศิริวรรณ รักษ์เผ่า
16 นางสาว เสาวลักษณ์ สาลี
17 นางสาว เสาวณีย์ สัตตรัตน์พงษ์
18 นาย เอก นิยมปีติกุล
19 นางสาว กมลชนก ชมศร
20 นางสาว ขวัญใจ นาคร้อยแก้ว
21 นางสาว งามสิรี งามทรัพย์มณี
22 นางสาว จงกลนี ทิพย์มณี
23 นางสาว จิตติกาญจน์ นุกูลชิต
24 นางสาว ชยารัตน์ ชาติวัลลภ
25 นางสาว ฐิติพร ถาวร
26 นางสาว ฐิติวัณด์ ศิริแสงเจริญ
27 นางสาว ณิชากร อ่ิมแตง
28 นางสาว ทองกร เรืองพงษ์ศิริ
29 นางสาว นิติยา กันทะเขียว
30 นาง นุชนาถ ยันต์ฉิมพลี
31 นาง นุชรี สมสืบ

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำโครงกำรฝึกอบรมพิกัดศุลกำกระบบฮำร์โมไนซ์
และพิกัดศุลกำกรฮำร์โมไนซ์อำเซียน ฉบับปี 2022 ส ำหรับภำคเอกชนและบุคคลท่ัวไป

รุ่นท่ี 1 วันอังคำรท่ี 7 ธันวำคม 2564 เวลำ 09.30 - 16.30 น.
**รำยละเอียดกำรเข้ำใช้งำน Zoom จะส่งไปท่ีอีเมลท่ีท่ำนลงทะเบียนไว้ ในวันท่ี 3 ธันวำคม 2564**
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32 นาง ปณัฏฐา เตชะเลิศกมล
33 นางสาว ปภัสรา สุขประเสริฐ
34 นาย ประกายสิทธ์ ณัฐกิจมงคลชัย
35 นาง ปวีณา เขียวรัตน์
36 นาง ปิยนุช ธิยาว
37 นางสาว ปิยนุช นภาโชติ
38 นางสาว ปิยวดี ศิริปัญจทรัพย์
39 นาง พงศกร ชาญวานิชบริการ
40 นางสาว พัชราภรณ์ จันทร์แก้ว
41 นางสาว พัทธนันท์ ธนัทพงศ์พลิน
42 นางสาว ภคณัฐ ต้ังวิริยะสกุล
43 นางสาว ภัทราภร ช่วยบุญชู
44 นางสาว ภัทริกา โสตถิสุพร
45 นางสาว มณีรัตน์ กองพล
46 นางสาว มยุรี สุวรรณชาตรี
47 นางสาว วณิชชา เจียตระกูล
48 นางสาว วันดี งามลีลาเลิศ
49 นางสาว ศศิกานต์ นาคนาคา
50 นาย สมชาย คะเด
51 นางสาว สมฤดี สันติวงศ์บุญ
52 นาย สรรวสุ เบ็ค
53 นางสาว สาวิตรี นวลใย
54 นางสาว สุดารัตน์ มิดชิด
55 นางสาว สุทธดา ทิพวัฒน์
56 นางสาว สุทธิลักษณ์ สระแก้ว
57 นางสาว สุธาสินี ชอบธรรม
58 นาย อดิสร พลทะจักร์
59 นางสาว อรวรรณ เปศรี
60 นางสาว วีณา ป่ินแก้ว
61 นางสาว ปริญดา นาคทอง
62 นางสาว Vareenun Soponparpakorn
63 นางสาว เจนจิรา ไกรบ ารุง
64 นางสาว เบญจวรรณ เย็นสม
65 นางสาว เพ็ญนภา ศรีพุฒ
66 นางสาว เพ็ญพักตร์ มโนธรรม
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67 นางสาว กมลทิพย์ คงถ่ินฐาน
68 นางสาว จิตติมา เหลืองอ่อน
69 นางสาว จิตสุภา อ่อนนุ่ม
70 นางสาว ชุลีภรณ์ พลอยงาม
71 นางสาว ทิพวรรณ เพ็ชรกล่ันพะเนา
72 นาง ธนภร แก้วสวัสด์ิ
73 นางสาว ธนัทพร แป้นราม
74 นางสาว นงลักษณ์ รงคปราณี
75 นาง นภกานต์ นันทธนสุข
76 นางสาว จรีพร ชัยสุทธ์ิชยางกูล
77 นาง นาถสุดา สุวัฒนมงคล
78 นาย ประวิทยากร นามบุดดี
79 นาง ปาจรีย์ วงศ์ทวีลาภ
80 นางสาว ปิยะนาฎ ปิยะจิตติวงศ์
81 นางสาว พรพิชญา ปากกล้า
82 นางสาว พิชญาณัฏฐ์ เหล่าภัทรรัตน์
83 นางสาว ภาระวี ฐาปนาพงษ์
84 นางสาว มุธิดา ปินตา
85 นาย รชฏพงศ์ คุณารักษ์
86 นางสาว รุ่งไพลิน เจริญสุขอ านวย
87 นางสาว ลัดดา ปัณณกิจจากุล
88 นางสาว วรินทร์พร วัชราอริยนนท์
89 นางสาว ศริญญา สุบินนาม
90 นางสาว ศรุดา เพ็งปอพาน
91 นางสาว สุคนธา พอกพูน
92 นางสาว สุชาวดี ศรัณยุตม์
93 นางสาว สุวพิชญ์ ฉัตรอริยรัตน์
94 นางสาว อรนุช โปรณานันท์
95 นางสาว อรวรรณ ทรงไตรย์
96 นาง อรอุมา ต้ังศักด์ิชัยสกุล
97 นาย ชัยนันท์ ช่ังดวงจิตต์
98 นาย ภูดิท จันทวดี
99 นางสาว ณภปภา มิตเทวิน
100 นางสาว อุษา เดชฉกรรจ์
101 นางสาว อรณี หนานกุล
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102 นางสาว สรปภา จิรสิงห์
103 นาย อิทธิชัย เสือเหลือง
104 นาง จิตติมา วัฒนปาณี
105 นางสาว สุณัฐชา เสมอภาค
106 นางสาว จิรชานินท์ ธนินภูริวนันท์
107 นางสาว เกิดศิริ วิเศษสันต์
108 นาย เศรษฐพงศ์ษิณ ณัฐฉัฐญา
109 นางสาว กนกพร จิตตรัตน์เสนีย์
110 นาย กฤดา แก้วพัฒน์นึกสกุล
111 นาง กาญจนา ยาดาว
112 นาย กิจติศักด์ิ โมลา
113 นางสาว ชนัญชิดา กาญจนะรังษี
114 นาย ชัยชาญ ศุภกิจกาญจนา
115 นาย ฐปณต รสานนท์
116 นาง ณัฐนีย์ สุยะพันธ์
117 นาย ธรณินทร์ เทศะศิลป์
118 นาย นพพร จันตา
119 นาย นัฐ จรัสวงศ์
120 นาย กฤษณ์ทักษ์ภณ ชัณญาภาษณ์กาณธิชา
121 นางสาว นิภาพร ทองทวี
122 นาย ประจักษ์ ไชยอุดม
123 นาย พรเลิศ คงชุ่ม
124 นาย พรชัย เอ้ือวีระวัฒน์
125 นางสาว พรทิพย์ เมฆารักษ์ภิญโญ
126 นางสาว ภูริชา ล าธารทอง
127 นาย มณเฑียร รอดพ้น
128 นางสาว มาริษา จิตชุ่ม
129 นางสาว รุ่งฤทัย สุวรรณชีพ
130 นาง สมพร ศรีวัฒกพงศ์
131 นาย สิชฌากร วีริยารัมภะ
132 นางสาว สุชาดา หงษ์โต
133 นางสาว สุมนา พัฒนกิจเจริญชัย
134 นาย อธิคม อินทกรณ์
135 นางสาว อนุพงศ์ บริษัท แอดวานซ์ มารีน
136 นางสาว อภิญญา สุทธิคุณ
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137 นาย อมรินทร์ แสงสุวรรณ
138 นาง อรทัย ขันตี
139 นางสาว อาภาศิริ อุตรา
140 นาย สุทธิพงษ์ วงศ์น้อย
141 นาย พงศ์วุฒิ คุ้มบุญมี
142 นาง Nuatip Silapat
143 นาย เฉลิมพล คงมี
144 นางสาว กมลวรรณ กองพร
145 นาย กฤชวัฒน์ จ าปีพุทธชาติ
146 นาย กฤต ก้องเจริญพาณิชย์
147 นาย กฤตพล กฤตวรันธร
148 นาย ก าพล คงวิทยานนท์
149 นางสาว ขนิษฐา ศรีสมบูรณ์
150 นาย ณัฐกร เจนจิวัฒนกุล
151 นางสาว ณัฐกานต์ หิรัญพูนสิน
152 นางสาว ประภาวรรณ เหล่ียมดี
153 นางสาว ธชานาถ วิไลธัญญา
154 นาย ธนพล ลายหงษ์
155 นาย ธนานันท์ เจียรศิลปานนท์
156 นาย นพดล ศักด์ิสุริยผดุง
157 นางสาว นรมล แก้วคงยศ
158 นางสาว นวลจันทร์ สุวรรณดี
159 นางสาว นัฐวรรณ กันธิยะ
160 นางสาว นันทกร ประดิษฐ์ทรัพย์
161 นางสาว Linda Janyaprasert

162 นาย ปิยะณัฐ อนุพัตร
163 นางสาว มินตรา สินสุกิจ
164 นางสาว ลภัสรดา ชวาลา
165 นางสาว วลีรัตน์ ไชยเสนา
166 นางสาว ศศิกานต์ โพธ์ิเกตุ
167 นางสาว สิริณกาญจน์ เตชไชยนันท์
168 นางสาว สุพีรยา งามเลิศ
169 นางสาว สุภิญญา เกษมศิรินาวิน
170 นางสาว สุมิตรา ทองฉิมพลี
171 นาย อดิสรณ์ คชพงษ์
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172 นาย อภิเชษฐ บุญเพ็ญ
173 นางสาว อรพินทร์ จีรวัวสกุล
174 นางสาว อัญชลี มาสอาด
175 นางสาว อารยา วราโภ
176 นาย ปพน ดวงรัศมี
177 นางสาว JATUPORN UTHAIBUROM
178 นางสาว วิภู ไชยมุติ
179 นางสาว จิตลดา ชารีรักษ์
180 นาง วนิดา สีหเทพเลขา
181 นาย Chawitphon Rueangsaeng
182 นาย เดชา ศรีสุข
183 นาย เลิศชาย พงษ์โสภณ
184 นาย ไพฑูรย์ สุขเอ่ียม
185 นางสาว กรรณิการ์ นาคสุข
186 นางสาว กรรธิมา สุวรรณศรี
187 นาง กัลยา เดชธราดล
188 นาย จักราวุธ วงศ์สถิตย์
189 นางสาว จันแรม อภัยจิตร์
190 นางสาว จันธิมา ไชยบุญมี
191 นาย ชัยพิพัฒน์ พุ่มฤทธ์ิ
192 นาง ณัฐกานต์ โตประเสริฐ
193 นาย ทรงวุฒิ อนุวงศ์เจริญ
194 นาย ธาม ปารวีวงศ์
195 นาย นพวิทย์ บัวประดิษฐ์
196 นางสาว นริณทิพย์ รอดสุพรรณ์
197 นางสาว นันทภัค ไทรเล็กทิม
198 นาย กิตติ ชัยวัฒนาธร
199 นาย สมร ไชยรัตน์
200 นาย นิภัทร จงประทีป
201 นาง ปราณีวรรณ สมาธิ
202 นาย พรเทพ เสมารัตพันธ์
203 นาย Chavanin Arunchote
204 นาย รัฐกฤษฏ์ิ กมลธนสวัสด์ิ
205 นาย วิฑูรย์ สุชัยประเสริฐ
206 นาย วิษณุ จารึกเสถียร
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207 นางสาว สภัทร์พร บุทธรักษา
208 นาย สิทธิชัย เดชธราดล
209 นาย อดิศักด์ิ มากพันธ์ุ
210 ว่าท่ีร้อยตรี อรรถสิทธ์ิ ประเสริฐผาติสุข
211 นาย อัฐยุทธ สุธรรมลัย
212 นางสาว อัยยาดาร์ เจ้ะดุหมัน
213 นาย อิทธิพัทธ์ สมญาธชรักษ์
214 นาย เอกชัย ชัชวาลสกุล
215 นางสาว Kannikar Pooyoo
216 นางสาว ณัฏฐ์ชรินทร คงสวัสด์ิ
217 นาง จันทรา สิงหพันธุ
218 นางสาว ธัญญา มนตรีพิริยาภรณ์
219 นาย คุณธิติวัจน์ คัมภิรานนท์
220 นางสาว ศรัญญา นารีเดช
221 นาย อัครเศรษฐ์ นันท์ธนาวรกุล
222 นาย เทิดพงศ์ เพชรสังข์
223 นางสาว ทิพวรรณ ชิณวงศ์
224 นาง สุพร วาทนากรณ์
225 นาย ทรงศักด์ิ เตชะธนะชัย
226 นาง วันเพ็ญ เพ็งสมบูรณ์
227 นางสาว วิภาภรณ์ ศรีสิทธ์ิ
228 นาย สมชาย โรจน์อมรกุล
229 นางสาว ณัฐยา เคลือบทอง
230 นางสาว ทิพยาวดี โมระกรานต์
231 นางสาว วัลภา สถิรชวาล
232 นาย นิพันธ์ ผลเกิด
233 นางสาว รังสิมา เตชะวัฒนเศรษฐ์
234 นางสาว ณฐา สุโชคดิษยา
235 ดร. ชุติมาพร หมอนใหญ่
236 นางสาว กิติญาพร นัสการ
237 นางสาว วิไล เลาะเมาะ
238 นางสาว สาวิตรี อรรถาวร
239 นางสาว พันธ์ทิพย์ สุขไพบูลย์
240 นางสาว ขวัญชนก นครวัน
241 นาย ศุภณัฐ เศวตอาภา
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242 นางสาว Jirawan Phookao
243 นางสาว กันยาวีร์ ม่ังค่ังมีสุข
244 นางสาว ชญาดา พิทักษ์สายชล
245 นาย ณรงค์ เอ่ียมสะอาด
246 นาย ดณธกฤช เชิดชูธรรมขจร
247 นางสาว ดารินทร์ จริตพจน์
248 นาย ธนัท เอ้ือวิทยาศุภร
249 นางสาว ธัญญ์กมน สิริดารารัศม์ิ
250 นางสาว นฤมล ป้อมเอ่ียม
251 นาย พงศกร เดชะผล
252 ดร. มงคล เบญจนากาศกุล
253 นางสาว มณีรัตน์ บุญกรัง
254 นาย สัญญา ศรีสว่าง
255 นางสาว รวิสรา สุทธวัจน์
256 นาง ลัดดาวัลย์ ประกอบผล คอร์แม็ค
257 นางสาว วศินี เตชะบุตรศรี
258 นาง วัลภา เจิมจุติธรรม
259 นาย วิโรจน์  ธีรอภิศักด์ิกุล
260 นาย วีรวุฒิ แซ่ล้ี
261 นางสาว สุนัตตา สามารถ
262 นาย อภิชา จันทร์สว่าง
263 นาย อภิพัฒน์ วังอุดม
264 นาย อลงกรณ์ สมศรี
265 นางสาว อัมพร ต้ังสุขศิริจิตร
266 นาย ธรรมรัตน์ มากโฉม
267 นาย Chookait Pattanotai
268 นาย Prasert changkid
269 นางสาว เกตน์สิรี แสงจินดาวงษ์
270 นางสาว เบญจมาศ แสนดวง
271 นางสาว กรรณิการ์ ช่างสมบูรณ์
272 นางสาว กฤตยา ไพรไพศาลกิจ
273 นาย คธาพงศ์ กุลวัฒนพันธ์
274 นางสาว จุฑาทิพย์ เมืองจันทร์
275 นาง ฐิตารีย์ สิงห์ประเสริฐ
276 นางสาว ฐิติพร ช่ืนธีระวงศ์
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล
277 นางสาว ณภัสชญา ภิเศกสถาพร
278 นาย ณัฐชัย วรรณเจริญ
279 นางสาว ทราย เครือวัลย์
280 นางสาว ธัญญลักษณ์ วิณารัตน์
281 นางสาว ปริม จารุสิริกร
282 นาย พัฒนพงศ์ จุลโคตร
283 นาง วิชชุตา วงษ์คงค า
284 นาง วิบูลย์ ศรี  แสงแก้ว
285 นางสาว ศรีเรือน อุลิศ
286 นางสาว ศรีมิตรา ศรีคล้าย
287 นางสาว สุภาวดี รักษาทรัพย์
288 นาง สุมาลี กรทรวง
289 นางสาว อนุตรา ผลดีนานา
290 นาง อภิญญา พ่วงแพ
291 นาง อรวรรณ รัญชนานัน
292 นางสาว ชนิตา ตินทุกานนท์
293 นางสาว พินณภา สุขตานนท์
294 นางสาว นราวดี กรุณี
295 นางสาว อารีรัตน์ บินลอย
296 นาง สมพร สมมิตรสถาพร
297 นาย สุวัฒน์ เอ้ือวิเศษวงศ์
298 นาง รุ่งนภา ปารวีวงศ์
299 นาย รวิพล ชัยสมสุขฤดี
300 นางสาว เตชินี อัครก าธร
301 นางสาว สุกัญญา โท่นสี
302 นาง ปุณยนุช เลิศนิธิวงศ์
303 นางสาว สิวิกา ค าโคตรสูนย์
304 นาย วิศรุต วิสนุวิมล
305 นาย ธันยา ยา
306 นาย รัชชาพงษ์ สันสินธ์ุงาม
307 นาย วิสุทธ์ิ รุจิวิพัฒน์
308 นาย กรัณย์พล แซ่โง้ว
309 นางสาว ชลธิชา วัฒนา
310 นาย ธนากร แสงพิทูร
311 นางสาว โชติมา คุ้มแสง
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล
312 นางสาว ธิดารัตน์ ปัจจัยสมบูรณ์
313 นางสาว กาญจนา พูลสวัสด์ิ
314 นาย สุพจน์ สีส าอางค์
315 นาย วรภูมิพัฒน์ จันทร์ลอย
316 นางสาว ณฑวรรณ์ ฐิติสุวรานนท์
317 นาย รัฐพล ภัสสรประสิทธ์ิ
318 นาย ธนัท นุ่มประสิทธ์ิ
319 นาย จีระสิทธ์ิ วงษ์กสิกร
320 นาย ธวัชชัย อ ารุงสัจจะ
321 นาง ปาริฉัตร กิตติวิโรจน์
322 นาง สุคนธ์ อินทุมาร
323 นางสาว เนาวรัตน์ อุ่นถา
324 นางสาว ศุภสุตา แจ่มกระจ่าง
325 นาย ณัชพล เหลือสนุก
326 นาย จักร์ชัย แซ่ล้ี
327 นางสาว ชญาน์นันท์ อนุตธโต
328 นาย คมสันต์ นามค า
329 นางสาว ชมพูนุท วงษ์วิกิจการ
330 นาย Akarapol Ung-insombut
331 นาย ปรเมศวร์ ลีลานราภรณ์
332 นาย อินทัช มีพรหม
333 นางสาว เฟ่ืองฟ้า จงท่องกลาง
334 นาย นรินทร บุญสิทธ์ิ
335 นาย บุญชู อัศววงศ์นุรัตน์
336 นางสาว ชลธิชา ก่ิงเกล้า
337 นาย ธนาเศรษฐ์ อมรนพรัตน์กุล
338 นางสาว วิชุตา กูลเก้ือ
339 นาง สุปราณี คมวัชรพงศ์
340 นางสาว จิราพร สุริยะ
341 นาย นิกูล รัตนศิลชัย
342 นางสาว วลี สินสุวรรณ
343 นาย ประสงค์ ต้ังศิริวัฒนา
344 นาย ธารารัตน์ ลาจ้อย
345 นาย มุนินทร์ ศุกละ
346 นางสาว ภิญญดา อมรบุณยกฤต
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล
347 นางสาว ปติญา สวัสด์ิล้น
348 นาย ทวีศักด์ิ ชวนรุ่งเรือง
349 นาย วัชรพงศ์ จรัสศรี
350 นาย นัคชา ตระกุลมีนัก
351 นางสาว จุฬณี ธรรมอุบล
352 นาง วนิดา แสงสุริยาอนันต์
353 นางสาว ปารีณา ดวงแสงทอง
354 นางสาว อุไรวรรณ แซ่ก๊วย
355 นาย Pathikorn Prasobchoaksombun
356 นาง คุณัสนันท์ อัครศรุตพงศ์
357 นาย เรืองวิทย์ แสงรัตนพร
358 นางสาว นัทธ์ฐภัค อ้นบู่
359 นางสาว กัลยกร ก้ัวก าจัด
360 นาย พิชิตพล จิระโพธิรัตน์
361 นางสาว ยุภาพร สุวรรณคีรี
362 นางสาว รัฐนันท์ วีระพัฒน์วราภา
363 นางสาว ธวัลรัตน์ ชมสุทธา
364 นางสาว ปรวัน สกาวุฒานุเดช
365 นาย กฤตภาส หม่ันธรรม
366 นาง ชัยพร ชมสุทธา
367 นางสาว รจนา โจรสา
368 นางสาว รัชดาภรณ์ บางประเสริฐ
369 นาย สราวุธ บังเกิดแสง
370 นาย เชิดศักด์ิ ป้องทอง
371 นางสาว นางสาวสิรีญาน์ เหมือนโพธ์ิ
372 นาย อธิปัตย์ ศรีเพ็ชรสัย
373 นางสาว วาสนา เจริญทรัพย์นุกูล
374 นางสาว เรวดี ก๊กประเสริฐ
375 นางสาว สุขุมาลย์ เรืองรัตน์
376 นางสาว วารุณี ทองกล่อม
377 นาย อาด้ี วรินทรา
378 นางสาว ณัฐพร สิทธิวะ
379 นางสาว กรกมล รณกฤตยาธร
380 นางสาว ปาริชาติ นามเหลา
381 นาย ชาญชัย สินิทธ์สกุล
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล
382 นาย VIROJ NAPORN
383 นาง ชุลีกร จึงแสงสถิตย์พร
384 นางสาว รัชดาพร อินทะวงศ์
385 นาง วันเพ็ญ สุรโชติ
386 นางสาว ภคภัทร ทิพจรูญ
387 นางสาว กานดา พุ่มเรืองผล
388 นางสาว นิภาพรรณ นวลจันทร์
389 นางสาว ทิพย์อุบล หอมจันทร์
390 นางสาว สุภาพร อ่ิมจงใจนักษ์
391 นางสาว ศรุดา ไชยวงค์
392 นางสาว อริศรา คุณาธิโรจน์
393 นางสาว กนกวรรณ แรงเกษตร์วิท
394 นางสาว ฉัตรหทัย กุลไพจิตร์
395 นาย Lertruetai Choovijit
396 นาย อรรคพล ด าเนินผล
397 นางสาว เนตรทราย วิทยวินิต
398 นางสาว สาริศา ใจจังหรีด
399 นาย มนตรี  เบ้าภาระ
400 นางสาว ณิรา เมฆรารัตน์
401 นาย เชิงชาย ตะโฉ
402 นางสาว อิสรีย์ อุดมวัฒนารักษ์
403 นางสาว มนัสนันท์ เพชรดาวัฒนศิริ
404 นางสาว แสงจันทร์ มานะปรีชา
405 นางสาว กนกษร รัตนสมบูรณ์
406 นางสาว ภัทรานิษฐ์ วาศวิรุจน์ชัย
407 นางสาว ชญาณ์นันท์ คงสัมฤทธ์ิ
408 นางสาว สุนิสา ไชยรักษ์
409 นางสาว วาสนา ภักดี
410 นางสาว พีรดา สุวรรณพฤกษ์
411 นาย กวิน สืบสายหาญ
412 นาย วิศรุต อยู่ชูชัยมงคล
413 นาง สุมณฑา สง่าเมือง
414 นางสาว ประพัชรินทร์ ศุทธเจริญ
415 นางสาว กุลภาภร เครือครุฑ
416 นางสาว กชกร สิทธิมาก
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417 นางสาว สุภลัคน์ โกเมนเอก
418 นางสาว บุญญกาญจน์ อากรรัตน์
419 นางสาว นลิน ศรีพรรธนกุล
420 นางสาว Amornvan P.
421 นางสาว สิรินพร ปักป่ินเพชร
422 นาย อัครพงศ์ ภู่พงษ์
423 นาย เฉลิมชัย กระแสร์โท
424 นางสาว พัทธนันท์ รองวัง
425 นางสาว อารีย์ วุ่นดี
426 นางสาว มนทกานต์ รอดสุด
427 นาย Jirawat Keeratimongkolwat
428 นางสาว ศศิกานต์ สกุลรัง
429 นางสาว พรสิน พันธิบุตร
430 นางสาว รัชฎาภรณ์ จอกน้อย
431 นางสาว สุภารัตน์ ศรีลา
432 นาย ณัฐวุฒิ ศรีวัลลภ
433 นางสาว นฤชยา สาตแฟง
434 นางสาว ไอลดา ต้นเถา
435 นางสาว Malee Kamolsawat
436 นาย อติ บริค
437 นางสาว พนิดา ศิริพฤฒิกุล
438 นาย วีรยุทธ์ พงษ์พันธ์เกษม
439 นาย พีรันธร รอดอยู่
440 นาย กนกวุฒิ แก้วศรี
441 นาย ณัฐพงศ์ ตันกายา
442 นางสาว นุชจรีย์ แซ่ฉ่ัว
443 นางสาว มลฤดี หนุนวงศ์
444 ว่าท่ี ร.ต.หญิง สกาวใจ บุญเพ็ง
445 นาย อิทธิศักด์ิ แก้วคงบุญ
446 นางสาว ศิรวีร์ ธนันต์ตันติชัย
447 นางสาว Prangthip Yindee
448 นาย ภาณุ วาสนาด ารงดี
449 นางสาว ทัศนีย์ ผดุงขวัญ
450 นางสาว นางสาวอโรชา น่ิมสุข
451 นางสาว ทิพจุฑา แตงล่ี
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452 นาย กวีรัตน์ สังขรัตน์
453 นาย ประมวล สวัสดิผล
454 นางสาว รุ่งทิพย์ สมมิตร
455 นางสาว สุพัตรา คุณยา
456 นางสาว สาวิตรี กันจูยะ
457 นางสาว กีรติรัชต์ สกุลชนะรัตน์
458 นางสาว สุพัตรา รอดไพ
459 นาย ณัฐณรงค์ สูฝน
460 นางสาว ชลดา พงศ์สุธรรม
461 นาย รัตนทัต ทับทิมสุก
462 นาย ธนวัฒน์ จันทร์แกมแก้ว
463 นางสาว ชุติมณฑน์ ศศิขัณฑ์
464 นางสาว ศิมาศ สารแดง
465 นางสาว ณิชชารีย์ ปภัสร์พรนันท์
466 นางสาว อุมาภรณ์ กุลวงค์
467 นาย นฤเบศ ทิมเดช
468 นางสาว รชตวัน ลิมกาญจนาภา
469 นางสาว สุนิสา ปัทมะนาวิน
470 นางสาว Warunee saimao
471 นาย ติณณภพ แสงนวกิจ
472 นางสาว กนกกร ศรีสันติโรจน์
473 นาง อาภรณ์ กรชาลกุล
474 นางสาว นภาพร เล่ียนเครือ
475 นาย นพดล บัวพันธ์ุ
476 นางสาว สถิรดา ขาวบริสุทธ์ิ
477 นางสาว ธัญลักษณ์ สุธีระวงศ์ศา
478 นาย Nattapong Wannaklad
479 นาย พิพัฒน์ ต้ังชูทองชัย
480 นางสาว สุภาวดี คชเสนีย์
481 นาย นิธิศ ตันศิริสุข
482 นาง วิชญ์วิสิษ โชติกิจพิศาล
483 นางสาว พรทิพย์ แก้วกับทอง
484 นางสาว นพษร นพรัมย์
485 นางสาว วนภรณ์ แสงพงศ์ชวาล
486 นางสาว พีรดา ไกยูรวงศ์
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487 นางสาว ณิชมน  หริวงศานุภาพ
488 นางสาว ปัทมาภรณ์ สุวรรณะโสภณ
489 นางสาว ดารารัตน์ เมืองจีน
490 นาย อัมเรศน์ สิงห์ทวีศักด์ิ
491 นางสาว อัยรินทร์ พิมจุฬา
492 นาย ธนารักษ์ ตันตยกุล
493 นางสาว นิติยา Pwc
494 นางสาว ศิริมา โพธิล่าม
495 นาง นางสุกัญญา งามชมภู
496 นาง อุมา รอดไล
497 นาง ศศิกร แก้วศร
498 นาย ติณณพ ศิริกุล
499 นาง สาวิต สังขลา
500 นาย ธนวัส ปัทวิน

ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล
1 นางสาว สุพรรณา กาแดง
2 นางสาว Pilaiwan Uyapitang
3 นางสาว Chanadda Suriyadetsakul
4 นางสาว Kittiya Chintongju
5 นางสาว สุดารัตน์ ล าธารทอง
6 นางสาว กาญจนา แกล้วกล้า
7 นาย จรัส อัตโน
8 นางสาว ฉันทวรรณ เจริญศิลปฺ
9 นางสาว ชิดชนก จินดามณีภัณฑ์
10 นางสาว ชุลีพร ราชพิทักษ์
11 นางสาว ฑิฆัมพร วิริยะบุศย์
12 นางสาว พรหมปพร ธงศรี
13 นางสาว รมิดา ลิขิตบุญยรัตน์
14 นาง รัชดา เมืองรมย์
15 นางสาว ลดารัตน์ มังกรวัฒนา

**รำยละเอียดกำรเข้ำใช้งำน Zoom จะส่งไปท่ีอีเมลท่ีท่ำนลงทะเบียนไว้ ในวันท่ี 3 ธันวำคม 2564**
รุ่นท่ี 2 วันพุธท่ี 8 ธันวำคม 2564 เวลำ 09.30 - 16.30 น.

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำโครงกำรฝึกอบรมพิกัดศุลกำกระบบฮำร์โมไนซ์
และพิกัดศุลกำกรฮำร์โมไนซ์อำเซียน ฉบับปี 2022 ส ำหรับภำคเอกชนและบุคคลท่ัวไป
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16 นางสาว วรรณดี เก้ือเพ็ชร
17 นาย สุวัฒน์ โกวานิชย์
18 นางสาว อุษณีย์ ทนทาน
19 นางสาว สุมนา ศรีพิทักษ์
20 นางสาว Nasiphat Teeraamornrat
21 นาย Warakorn Kantiya
22 นางสาว กรรณิการ์ วรหาร
23 นาย ก้องภพ ทองแจ่ม
24 นาย กานน ภาณุพันธ์ุ
25 นาย ชลธี ท าทิพย์
26 นางสาว ณัฐชาณัณท์ คีรีเพ็ชร์
27 นางสาว ณัฐนิชา จันทร์มงคลทิพ
28 นาง ดวงกมล เกตุมรรค
29 นางสาว อรอุมา บุญขาว
30 นาย นพดล เร่ิมรัตน์
31 นางสาว นันท์นภัส ศศิภูมิมินฤทธ์ิ
32 นาง นันทิยา กว้างนอก
33 นาย อนันต์ ใช้ปัญญากุล
34 นางสาว ปาริชาติ บุญประกอบ
35 นาง ปิยะวรรณ แพโรจน์
36 นาย พงศ์วิทย์ ชูย่ิงยง
37 นาย พรเทพ โยธินอุปไมย
38 นางสาว พรรณี สดสว่าง
39 นางสาว พราวพร ภู่เจริญยศ
40 นางสาว ภัทราพร  ค าศรี
41 นางสาว รัฐิยา คงชาตรี
42 นางสาว รัตติยา ทัศคร
43 นางสาว รัตนะ ชัยบุญ
44 นางสาว วรรัตน์ โลบุญ
45 นาง วรวลัญช์ บัวด า
46 นางสาว วราพร ไชยราช
47 นางสาว วราภรณ์ แสงเกียรติยุทธ
48 นาย วิชาญ จันทราวิสุทธ์ิ
49 นาย วิฑูรย์ วงศ์จริยกุล
50 นาย วิบูลย์ ว่องไวพาณิชย์
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล
51 นางสาว ศศิธร ปทุทแสงทอง
52 นาย ศุภชัย อารีรักษากุล
53 นางสาว ศุภลักษณ์ ทองศรี
54 นาย สมบุญ เกียรติรุ่งเรืองดี
55 นางสาว สาธิมา ปัทมพงศา
56 นาง สุชาดา ณ อุบล
57 นางสาว สุนีรัตน์ วลัยกิจพานิช
58 นางสาว สุมณทิพย์ อัครมณีกาญจน์
59 นางสาว หงส์หยก สิงห์สาธร
60 นาย อมร ตนไพศาล
61 นาง มณีรัตน์ พูนสินชูสกุล
62 นางสาว ศิรินภา ช่ืนชม
63 นาย โยธิน แก้วศรีวงค์
64 นางสาว อรจิรา คีรีเพ็ชร
65 นาง Makoto Tambe
66 นาง SUPAPORN NABSANITWONG
67 นางสาว Supattra Amornrattanasitichock
68 นาย เฉลิมชัย ถาวรชูฟุ้ง
69 นางสาว เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์
70 นางสาว กนกวรรณ หัตถาพงษ์
71 นางสาว กมลขวัญ ศตะจูฑะ
72 นางสาว กัลปพฤกษ์ พัฒนนุกูลวงศ์
73 นางสาว กาญจนา ริวัฒนา
74 นางสาว จตุพร อุปลกะลิน
75 นางสาว จริย ดาวจรัสแสงชัย
76 นาง จารุวรรณ์ แตงมณี
77 นาง จีระพร ผ่องอ าไพ
78 นางสาว ฐิตาพร ปานศรี
79 นาย ธีระ สุวรรณไตรภพ
80 นางสาว นงเยาว์ บุษราคัม
81 นางสาว นวรัตน์ กาฬวิจิตร
82 นาย ปวินท์ เทพกุณหนิมิตต์
83 นางสาว ปวีณา อ านาจ
84 นางสาว พเยีย ชลานุเคราะห์
85 นางสาว พรทิพย์ พุ่มฉัตร
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล
86 นางสาว พิชญ์สินี สมิทธิเนตย์
87 นางสาว พิชฎาณัฏฐ์ สวัสดิผล
88 นางสาว รมรฤทัย ปานเนียม
89 นางสาว รวิวงษ์ สุขธรรมา
90 นางสาว รังสิมา พฤกษ์เมธากุล
91 นางสาว วรุณรัตน์ เสริมศรี
92 นาย วศิน พบร่มเย็น
93 นางสาว วันเพ็ญ เหล่ากิจพาณิชย์
94 นาย วีรวิทย์ พัชรพิศาลสกุล
95 นาย ศรัณย์ ศรีรัญเพชร
96 นางสาว ศิริวรรณ สายค า
97 นางสาว สุทธิวรรณ กิตยานนท์
98 นางสาว หทัยรัตน์ ดอกไม้เพ็ง
99 นางสาว อังคณาพร อินทร์บัวทอง
100 นางสาว พรกมล ปัญจคุณาธร
101 นาย ไชยยุทธ พิพัฒน์ธาดานุกูล
102 นางสาว Supattra Wangsrithong
103 นาย ชาติชาย จ ารัสอรุณ
104 นาย ณัฐพงศ์ ชมโฉม
105 นางสาว ปาริฉัตร ขาวงาม
106 นางสาว พรรณพัชร แก่นเพ็ชร
107 นางสาว วารุณี ขัตติยะมาตร์
108 นางสาว ศรินญา ภัศดาวงศ์
109 นางสาว อัจฉรา บุญเจริญ
110 นาย เพ่ิมลาภ ปาวรรณโน
111 นาย กิตติพัฒน์ ประพัสสร
112 นางสาว ขนิษฐา ตันสถาวีรัฐ
113 นาย จักรวาล ศักด์ิภิรมย์
114 นาย ชเนษฎ์ ปรีชารณเสฏฐ์
115 นางสาว ชนิดา ภู่สมบูรณ์
116 นางสาว ณาตยา ประพันธ์
117 นาง ณิชาภัทร ปะวันนา
118 นาย ทรงพล หยกมณี
119 นาย ธนา ลาเสือ
120 นางสาว ธราทิพย์ โตวิจิตร
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121 นาย นพดล เติมพัฒน์พิบูลชัย
122 นาย นพพล นุชน้อย
123 นาย นิรมิตร ประชุมวรรณ
124 นาย บุญชัย ย่ีสุ่นศรีศักด์ิ
125 นาย ปรีชา สาดล
126 นาย ปัญญา นันทเสน
127 นางสาว พรพภา สุภาพพร
128 นางสาว มณี เลิศภูมิปัญญา
129 นางสาว มนฤดี น้อยสอน
130 นาย ยศชนินทร์ ทวีโชติทิวัตถ์
131 นางสาว ฤทัย วัยวิรัตน์
132 นางสาว วราภรณ์ ขันทะ
133 นางสาว วัชรี วงศ์วัชระ
134 นางสาว ศศิธร วรพฤกษ์พิสุทธ์ิ
135 นางสาว สนกนก พุทธิสมบูรณ์
136 นาย สุขุม ตรากิจธรกุล
137 นาย สุรศิษฐ์ เจริญเนติรัตน์
138 นางสาว อภิรดา จุฑารัตนกุล
139 นาย อุเทน ลิมปิศิริสันต์
140 นาง อรุณีศิริโมชดารา
141 นาย สิรภพ กิจเจริญ
142 นาย พศิน พฤฒพงษ์
143 นาย พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนวงศ์
144 นาย เกรียงศักด์ิ ธีรอภิศักด์ิกุล
145 นาย เดชาวัต ขันติทัตสกุล
146 นาย เสกสรร เลิศสิริธงชัย
147 นาง กมลวรรณ มาเพ็ง
148 นาย จักรี อิศรางกูร
149 นางสาว จิตศจี อมรปาน
150 นางสาว จุฑารัตน์ เศรษฐภักดี
151 นาย ชัชพิมุข แก้วชมจิตต์
152 นาย ชัยณรงค์ พรมนา
153 นาย ชานน สิงหรา
154 นางสาว พรพิไล จิตรวัฒน์กุลศิริ
155 นางสาว นพรัตน์  ภาดี
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156 นาง นภาพร เจนจิวัฒนกุล
157 นางสาว ปุญนิฏฐ์สา ช่ืนจันทร์
158 นาย พรภวิษย์ พ่ึงทอง
159 นางสาว พินทุรัตน์ ฉันทอุทิศ
160 นางสาว มธุริน ชาญนารถ
161 นาง ยุพา อัศวพันธา
162 นาย รวี เลิศสาธิต
163 นางสาว รวี ศิริเงิน
164 นาง วิมลพันธ์ุ พัฒนะบดี
165 นาย วีระศักด์ิ อัศวพันธา
166 นางสาว ศญามนต์ โคจ านงค์
167 นางสาว ศิริภัทร ยอดค า
168 นาย สัญชัย ขุนยศ
169 นางสาว สิรินยา นาคเสน
170 นางสาว สุกัญญา ฟองวาสนาส่ง
171 นาย อนาวิล ผลิผลเกิด
172 นางสาว อรวรรณ สังวรณ์
173 นางสาว อรุณศรี จันทิมา
174 นาง ทศามาศ อัญชลีนุกูล
175 นางสาว วริศรา ยาไธสง
176 นาง บังอร พ่วงวงษ์
177 นาง พิมพ์ชนก หนิมสุข
178 นางสาว รุ่งนิภา ทุ่นทอง
179 นาง โสรดา เอ่ียมอุไรรัตน์
180 นางสาว อัญชุลีย์ ห้วยจันทร์
181 นางสาว ปนัดดา อ่ิมเจริญ
182 นางสาว Benjawan Donghing
183 นาย อนุชา ถ่ินชีลอง
184 นางสาว ณัฐธยาน์ วิโรจน์เวคิน
185 นางสาว Wanna Jantrasakul
186 นางสาว เจนรวี โมทนากาล
187 นาย แมน เกียรติศักด์ิวัฒนา
188 นางสาว จีราภรณ์ กวินวงศ์สิริ
189 นาย ชรินทร์ อากรเจริญ
190 นาย ชาญชัย วนาแสงธรรม
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191 นางสาว ณัฐชา ธารหาญ
192 นาย ทัศน์พัสกร อลงกรมะนี
193 นาย ธนกฤต อุทธารนิช
194 นาง ธัญสมร สุนทรโฆษิต
195 นางสาว นภศมล สร้อยจรุง
196 นาย นวพงษ์ คงเพ็ชร์ขาว
197 นาย ธนันท์รัฐ ปรัชญ์ชยวงศ์
198 นาย บวรวิช วิพัฒนบวรวงศ์
199 นางสาว ประภาพรรณ จักรวาลพิทักษ์
200 นางสาว ปิยนันท์ อิทธิสิริกุลชัย
201 นางสาว พัชริดา โพธ์ิสาลี
202 นางสาว มนัสวี อ่อนเค
203 นางสาว รัตนา ตันติสุขารมย์
204 นางสาว วนิดา พัวทวีพงศ์
205 นางสาว วรรณพร แซ่ต้ัน
206 นางสาว วัชรพร พัฒนจรัส
207 นาย วีระชัย พลอาจ
208 นางสาว ศศิวิมล รุ่งเรือง
209 นาย สิทธิพร แสงทอง
210 นาย สุเมธ เตชทวีภาคย์
211 นาย สุโรจน์ สมอรัตน์
212 นางสาว อนันตา ภมรบวรพล
213 นาย อนุชา นาคสิทธ์ิ
214 นาง อัคเรศ เลาหสุวัฒน์กุล
215 นาย อัมรินทร์ อินอ าไพ
216 นางสาว วรรณี พร่ังแก้วพราย
217 นางสาว มุฑิตา สุขเสน
218 นางสาว วิมลรัตน์ ไพรศักดาสกุล
219 นางสาว จิณห์จุฑา วรณิต
220 นาย กวินฉัตร์ ปกรณ์พงษ์วัฒนา
221 นางสาว ชนิตา วจนะสิริวรรณ
222 นาง ณัชชา ปัญญาช่วย
223 นาย ณัฐนันท์ ทักษ์ประดิษฐ์
224 นาย ชัยพงษ์ จันทร์ขาว
225 นางสาว นุชนารถ แพร่งพราย
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226 นาย ปรัชญา รัตรวมการ
227 นางสาว พัชรินทร์ เชาว์กิตืวุฒิ
228 นางสาว พิริยา บานแย้ม
229 นาย ภราศร พัฒนสกุลเลิศ
230 นางสาว วนิดา ทองเขียว
231 นางสาว วันวิสาข์ ฤทธิญาณ
232 นาย ศุลชัย สกุลวัน
233 นาย สุกัณย์ สัจจะธนะสกุล
234 นางสาว สุภาวดี จ าปาเทศ
235 นางสาว อรพิณ บุดดา
236 นางสาว อัจฉรัฐ สีหะรัตน์
237 บริษัท Happy Zhang
238 นาย กิติสุข พุกะทรัพย์
239 นางสาว สาวิตรี อรรถาวร
240 นางสาว พัชรี จักรกุล
241 นาง ปวีณา ระหา
242 นางสาว เฉลิมรัตน์ งามมี
243 นาย Thoranin Phunphitphat
244 นางสาว เพ็ญภัททรา อนุวัตพรวิสิฐ
245 นาง เรืองรอง จันทร์เท่ียง
246 นางสาว เสาวนีย์ สุนทรวาทิน
247 นางสาว ชนัญชิดา กล่ินบุบผา
248 นาย ชัยโชติ แสงค า
249 นาย ชุติพนธ์ อุดมโรจน์ธนชัย
250 นางสาว ณัชชารีย์ จิโนธนเศรษฐ์
251 นาย ธวัชชัย พงษ์จิรกิตติ
252 นางสาว ธัญวลัย มุงธิสาร
253 นาย นิรุต ธรรมเพ็ชร
254 นางสาว นุชนาถ ข าเจริญ
255 นาย พงศธร อวนศรี
256 นาย พงษ์ศักด์ิ รุ่งวัฒนะกิจ
257 นาย พสุธร โรสิงห์
258 นางสาว พูลศิริ อุลิศ
259 นางสาว มนัสนันท์ แก้วเปล่งศรีสกุล
260 นาย วรรษชนก ตุลวรรธนะ
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261 นางสาว วิจิตร เกรียงไกรวงศ์
262 นาย วิบูลย์  ธีรอภิ ศักด์ิกุล
263 นางสาว ศิรินิรันดร์ เท่ียงตรง
264 นาย สรวิศ ขจรฤทธ์ิเดชา
265 นาง สุรีย์ ฉ่ัวตระกูล
266 นางสาว อมรรัตน์ ป่ินสุวรรณ
267 นางสาว ราชปัก ROYAL SUVARNABHUM LOGISTIC

268 นาง Somchit Kamchonvongpaisal
269 นาง แพรวพรรณ สว่างพ้ืน
270 นาง กัญญา ชาญเช่ียว
271 นาง ญณันธา โลหิตเสถียร
272 นาง ดวงรัตน์ ลิมปิสวัสด์ิ
273 นางสาว นฤมล ชัชวาลย์
274 นางสาว นัฏพร เป่ียมเจริญ
275 นางสาว นิสาชล ปานจันดี
276 นาย บารมี อุปสรรค์
277 นาย พีรสิฐ แป๊ะเส้ง
278 นางสาว ภัทริกา รัตนพฤกษา
279 นางสาว รัตนา จันทร์บ ารุง
280 นาง วราภรณ์ สวัสดี
281 นาง วันทนีย์ นิลปราการ
282 นาย ศุภกร ใจมีธรรมดี
283 นาง สลักจิต สุทธิธรรม
284 นางสาว สุพัตรา จัดของ
285 นางสาว สุมาลี รุ่งสว่าง
286 นาย สุรชัย งามบริรักษ์
287 นาง อรนุช ปรีชาวิทย์
288 นางสาว อลิศรา วิทยานนท์
289 นางสาว อิสริยา เหลืองอ่อน
290 นางสาว แขวิไล สุขแก้ว
291 นาย นนทกร แสงอรุณ
292 นาง ศิริพร อังคณากุล
293 นางสาว สรญา โพธ์ิสุข
294 นางสาว โชติกา จ าเดิมเผด็จศึก
295 นางสาว อรสา เกรท วอลล์ มอเตอร์
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล
296 นางสาว ศศิธร เกรท วอลล์ มอเตอร์
297 นางสาว ดาราวรรณ เล่ียมกระจ่าง
298 นาย สราวุฒิ แสงเลิศล้ า
299 นาย เมธัส พรมรัตน์
300 นาง ธัญพิชชา กองยอด
301 นาง KHANITA CHAISRI
302 นางสาว Chiraporn  Wongwilast
303 นาง THUNYARAT THAWEESUK
304 นาง รัตนา แสงพิทูร
305 นางสาว MARISA MINGSUK
306 นาย ชัชวาลย์ สังข์แก้ว
307 นาง สุนทรี ร่วมสุข
308 นาย ธัญวัฒน์ ยังนิตย์
309 นาง ก าไร ประทีปมณีรักษ์
310 นาง จอมใจรัตน์ ศรีศิริพล
311 นาง วนิดา ภัทรวรนันท์
312 นางสาว ณัฏฐนิช ชัยพงศ์พณิชย์
313 นางสาว ปิยรัตน์ คุปตระกูล
314 นาย ธนกรรวีโรจน์ อาศัยสุข
315 นาง นพวรรณ ต้ังจิตทวีทรัพย์
316 นาง สลินภรณ์ ดีพลงาม
317 นาย พิรัจน์ เลาหรุ่งพิสิฐ
318 นางสาว กนกวรรณ สมรักษ์
319 นาง ศศิธร ประกอบกูล
320 นางสาว เกล็ดแก้ว เอ้ือสิริมนต์
321 นาย สุชิน ตันติศิรวัฒนกุล
322 นาย อนุชา อมรนันทสิริ
323 นางสาว ณัฐ กิตติ ์ โรจน์ ว รา นันท์ 
324 นาย วิเชษฐ์ ก้องศักด์ิวัฒนา
325 นาง ชยุต เพชรรักษ์
326 นาง ศุภวรรณ พงษ์พิทักษ์
327 นาย สุวิทย์ สมปักษ์
328 นาง พัชนี สลักค า
329 นางสาว สุรัตดา ทองประกอบ
330 นาย พิพัฒน์ ทับแสงศรี
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล
331 นางสาว จิราพร ต๊ะวัง
332 นาง ณัทกาญจน์ เรืองประไพกิจเสรี
333 นางสาว ศรัญญา สอยเหลือง
334 นาย วิชีย จงธนพิพัฒน์
335 นางสาว นิศารัตน์ บุญช่วย
336 นางสาว สุนทรี ธ ารงสิริวรานนท์
337 นางสาว เปมิกา จามจุรี
338 นางสาว สายพิน คชนาม
339 นาย อนันต์ ศรีประเสริฐ
340 นางสาว วารินี วัฒนจินดาเลิศ
341 นางสาว ดรุณี พุทธรัตนมณี
342 นาง จารุภัส ลักขณาธร
343 นางสาว จิราภา โสภาทอง
344 นาย จรินทร์ศักด์ิ พวงทอง
345 นาย ธนทัต วาสนาเรืองสุทธิ
346 นาย อภิเชษฐ์ อาจจ านงค์
347 นางสาว พรวิไล สังด าหรุ
348 นาย พรเทพ ชีพทรงสุข
349 นาย เกียรติพันธ์ เทอดเกียรริกุล
350 นาง จิราภรณ์ คุ้มศิริ
351 นาย จรัญ หอมเทียนทอง
352 นาง จีระพร มัจพันธ์ุ
353 นาย วิชยุตม์ รักจันอัด
354 นางสาว จิตตินันท์ มีเมศกุล
355 นางสาว ศุจิกานต์ ไทยเครือ
356 นางสาว สุกัญญา บุตรหล า
357 นาย จิรพล ย่ิงสิทธิสวัสด์ิ
358 นางสาว อธิษฐาน ศรีรส
359 นางสาว มาลินี จุ้ยส าราญ
360 นางสาว ฉัตรวดี ชัยอรุณดีกุล
361 นาย วชิรา จิรเสรีกุล
362 นางสาว วิชุดา พานชนะ
363 นาย รัชชยุต มีระลึก
364 นางสาว นรีรัตน์ มหบุญชัยยงค์
365 นางสาว นันท์นภัส อุดม
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล
366 นางสาว นีแลน กอง
367 นางสาว ปรมาภรณ์ ปล้ืมรุ่งเรือง
368 นางสาว ฤดีมาศ สังขันธ์
369 นางสาว ศศิพร ตาค านิล
370 นางสาว ทิพยา ตันติพิษณุ
371 นางสาว กัญญา ไชยอนันต์สวัสด์ิ
372 นางสาว ปัทมาพรรณ มหิทธิ
373 นางสาว พิมพ์ใจ ร่ืนรส
374 นาย ศิริพจน์ เพ็ชรสันทัด
375 นาย สิปปกร เติมต่อ
376 นาย บุญทวี สมสุขสวัสด์ิกุล
377 นาง Sunisa Tong-in
378 นางสาว Peeraporn Mhortambon
379 นางสาว Pattamaporn Sakorn
380 นางสาว ณัฐจารี ชมทรัพย์
381 นาง นันทนา สิทธานครินทร์
382 นาย ณัฐพล คงรักษาคุณ
383 นางสาว วรรณี เหล่ากรุงเก่า
384 นางสาว มาลี วงษ์มะกะ
385 ว่าท่ี ร.ต. ภาคภูมิ ศรีบุรี
386 นาย วศิน แซ่เห
387 นางสาว วันทนา โอภาสรัศมี
388 นางสาว พรทิพย์ มิสกี
389 นางสาว จินตนา ยงพาณิชย์
390 นางสาว Wilailak Saekhow
391 นาย โสรัช จริยานุพัฒนกุล
392 นางสาว กรรณิการ์ จิรกุลพันธ์
393 นางสาว ชนาภา ศรีพัฒโนทัย
394 นาย วัชรพงษ์ สุวานิโช
395 นาง พนิตา จันทาป
396 นางสาว พีระญา จุลรักษา
397 นางสาว พิชามญช์ุ เทียนประนมกร
398 นางสาว ปิยนันท์ เนียมประเสริฐ
399 นางสาว ลักษณ์มันต์ เปรมนัทธวัฒน์
400 นางสาว ญาณิศา ฉันทานุมัติ
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล
401 นางสาว ณิชชา รัตนวงษ์
402 นางสาว ปรารถนา บุญทา
403 นางสาว ธีรนุช ศรีธาดาวุฒิ
404 นางสาว ปนัสยา กันหาชาลี
405 นางสาว ฐิติมา จิตงามข า
406 นางสาว Jittimon Boonruam
407 นาง จิตรลดา ประภาพรดิลก
408 นางสาว ปวีณา อังอภิวัชร์ชวาล
409 นางสาว พีรพรรณ ร่วมสุข
410 นางสาว สุพัตรา เจริญทรัพย์พานิช
411 นางสาว พัชรี ศรีบัวทอง
412 นางสาว Supanee Cha-em-phan
413 นางสาว กฤษณา ศุขะวณิชย์
414 นาง กาญจนา จิตรเสถียรพร
415 นางสาว คนึงนิจ ธนะติวะกุล
416 นางสาว ปุญญิศา น่ิมทิพย์รัตน์
417 นางสาว บุญยนุช อนันต์เจริญยศ
418 นางสาว จิรภา ปัญญาศิริ
419 นางสาว สาริกา รักษเคน
420 นาย อรรถพล เจริญชัยเนตร
421 นาย ตะวัน วงษ์กราน
422 นาง นิรมล สิมสวัสด์ิ
423 นางสาว ธัชมาศ วงษ์แจ้ง
424 นางสาว ไอรดา โกษากุล
425 นางสาว ชวันรัตน์ จีระบุณยสฤษด์ิ
426 นางสาว รวิวรรณ เพ็งแสวง
427 นาย ณัฐเวช อัฐมี
428 นางสาว วณิชยา พงษ์พัว
429 นางสาว นันทิ สุวจีจารัณ
430 นางสาว Prangsai Ongpisit
431 นางสาว นริศา พัฒนเศรษฐพงษ์
432 นาย เอกนิษฐ์ พิชิตใจมานะ
433 นาย ศิริชัย กุลกัลยา
434 นาย สาธิต ล้ิมไพบูลย์
435 นางสาว จิณณ์ญาดา ท้ังศิริ
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล
436 นางสาว กมลรัตน์ อุดมวิทยานันท์
437 นางสาว พัทธ์ธีรา แช่มช่ืน
438 นาง นัจพร เชษฐ์ธนชัย
439 นาย หัสพงศ์ โรจนหัสดิน
440 นาย พงศธร จิตกุล
441 นางสาว สุพารัตน์ แซ่ซ่ัว
442 นางสาว ชัญญาพัชญ์ นพคุณจิรารัตน์
443 นาย พิริยะ ไหมสมบุญ
444 นาย เอกชาติ สารสิทธ์ิ
445 นางสาว มยุลี ภาคพร
446 นาย ภูมิภัทร์ บุปผา
447 นางสาว นนท์ฐพร ศอศันสนีย
448 นางสาว ทัศนีย์ โยธะมาตย์
449 นางสาว นราภรณ์ ภักดีเกียรติวงศ์
450 นางสาว อัญชลินทร์ รัตนอาภานนท์
451 นางสาว อรพรรณ ศุโภทยาน
452 นาย ศรันย์ ชาติสุทธิผล
453 นางสาว กุลวดี พงศ์พลาญชัย
454 นางสาว จรรยพร ประยูรทอง
455 นางสาว หทัยรัตน์ สุขประเสริฐ 
456 นาง สิริเพ็ญ ศิลป์สว่าง
457 นางสาว สิริกาญจน์ แซ่โจว
458 นางสาว ทัศนีย์ อยู่คเชนทร์
459 นาย รัชชาพงษ์ จิรายุเจริญศักด์ิ
460 นางสาว จินตนา  แพทย์วิบูลย์ 
461 นาย พิจารณ์ พิริยะเมธากุล
462 นางสาว สุดารัตน์ มงคลชัย
463 นางสาว จิราพร  กุจนา
464 นางสาว รตีภัทร ปูตะ
465 นาย จักรพรรดิ ศรีสกุล
466 นางสาว ธนาทิพย์ จันทร์แดง
467 นางสาว ศุภาวรรณ เลิศทรัพย์สุรีย์
468 นาย ไกรษร สมนึก
469 นางสาว พัชร์ชนก อินทรศร
470 นาย ไพพิพัฒน์ ไชยช่อฟ้า
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล
471 นางสาว สุรัสวดี แปะทา
472 นาย พิเชฐ พัลวัลย์
473 นางสาว กัญญาณัฐ ศิริธนะ
474 นางสาว ปัทมพร ค าจันทา
475 นาย ชนิสร แต่งงาม
476 นาย ศุภศิลป์ ธรรมธิลา
477 นางสาว อมลวรรณ ชุ่มช่ืน
478 นางสาว วรางคณา อูดโนนตาด
479 นางสาว สารภี วงค์ค าแดง
480 นางสาว กษิษฐา พระโกฏ
481 นาย พีรวิชญ์ ครุฑธา
482 นาง ปุณิกา กันติยางกูร
483 นางสาว จันทร์นุรักษ์ ผลอ าไพ
484 นางสาว พจนา ชอบธรรม
485 นาย ธนินท์รัฐ กล่ินช้าง
486 นางสาว ปวิตรา บุญเจริญ
487 นางสาว ชนัญญา รัตนชนก
488 นางสาว ภิชญา บุญปรีดี
489 นางสาว ฮายาตี เหล็มโส๊ะ
490 นางสาว สุดธิดา ฝ่งตระกูล
491 นางสาว มณฑิรา พรมดี
492 นางสาว รณิดา พระสว่าง
493 นาย ณัฐพล จินนุภาษ
494 นางสาว ณัฐณิชา กีบุญมี
495 นางสาว สุทธิรัตน์ วุฒิเลิศอนันต์
496 นางสาว จิระ ศรีนา
497 นางสาว รติ จันทร์ตะ
498 นาย จักรพรร ศรีเลิศ
499 นาย ธนา นาแดง
500 นางสาว ศุภา เลิศสุรีย์

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำโครงกำรฝึกอบรมพิกัดศุลกำกระบบฮำร์โมไนซ์
และพิกัดศุลกำกรฮำร์โมไนซ์อำเซียน ฉบับปี 2022 ส ำหรับภำคเอกชนและบุคคลท่ัวไป

รุ่นท่ี 3 วันพฤหัสบดีท่ี 9 ธันวำคม 2564 เวลำ 09.30 - 16.30 น.
**รำยละเอียดกำรเข้ำใช้งำน Zoom จะส่งไปท่ีอีเมลท่ีท่ำนลงทะเบียนไว้ ในวันท่ี 3 ธันวำคม 2564**
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล
1 นางสาว ศุกรวรรณ ชูศิริอุทัย
2 นางสาว วรารัตน์ โพธ์ิเทียน
3 นางสาว ณัฏชา แสวงหอม
4 นางสาว ภัทรกาญจน์ มหพันธ์
5 นาง พิธี สินจักร
6 นางสาว กันต์ฤทัย เพชรสงคราม
7 นางสาว กาญจนา ตรีรณานนท์
8 นางสาว จิตรา สุขโรจน์
9 นางสาว ณัฐธนัน ภูษา
10 นางสาว ดลรวีย์ ธีรโรจนพัฒน์
11 นาย ธมวุฒิ ทิพรัตน์
12 นางสาว ธัญญลักษณ์ นิลสวัสด์ิ
13 นาย ประกิต ลาวัณย์สกุลวงศ์
14 นาย ประมุข ตะเคียนคาม
15 นางสาว วันดี สุขสวัสด์ิ
16 นางสาว วาริน โพธ์ิเนตร
17 นางสาว สปันนา สุโขรัตน์
18 นาย อนิรุตต์ิ ศรีอินทร์
19 นางสาว Darunee Monkathar
20 นางสาว Fang ju huang
21 นาย Somsawat Choensantikul
22 นาย เชาวนัฐ ทองขาว
23 นางสาว เดียว มณีศิลป์
24 นางสาว กนกภรณ์ นะอ่อน
25 นางสาว กมลวรรณ แสงสุริยะ
26 นางสาว กรวิภา ชัยชิตามร
27 นาย กิตติคุณ วงศ์แก้ว
28 นางสาว คัคนา ธรรมาธิวัฒน์
29 นางสาว จินต์ศจี ประกิจ
30 นางสาว จุฬาลักษณ์ นาคศรีจันทร์
31 นาย ชนะโชค แซ่จัง
32 นางสาว ช่อทิพย์ ศรีสุวรรณ์
33 นาย ณัฐวรรธ พงศ์ไชยฤกษ์
34 นางสาว ทัศนีย์ วิวัฒนชัยวงศ์
35 นางสาว ธนิศา โพธ์ิกระจ่าง
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36 นางสาว ธิดารัตน์ ฆารพล
37 นางสาว ธิดาวรรณ พงศ์หริณ
38 นาย นพพร คล้ายนิล
39 นางสาว นิศากร พันละดี
40 นาย ปภณภัท เจริญโชคปัญญา
41 นาย ประมาณ สาระพงษ์
42 นาย ปริภูร์ิ เมฆอากาศ
43 นางสาว ปุณยาพร ฝันเซียน
44 นางสาว พิรพร อินทร์ส าเภา
45 นางสาว พีรญา วราพงษ์ลิขิต
46 นางสาว ภาวนา สุริยพฤกษ์
47 นาง มยุรฉัตร วิกาศ
48 นางสาว วลีรัตน์ โพธ์ิศรี
49 นาย วิทวัฒนน์ ทองเวส
50 นางสาว วิภารัตน์ หวันเมืองปัก
51 นางสาว ศรกมล ศิริมงคล
52 นางสาว ศิรินันท์ สิทธิกัณย์
53 นาย อภิชาติ สุริวงศ์
54 นางสาว อรอนงค์ วิจิตรจ านงค์
55 นางสาว สุณีพร ล้ิมกุล
56 นาย ธนพงศ์ ฮุงหวล
57 นาย ศิริสัณฑ์ กิตติพงษ์ถาวร
58 นางสาว อริสรา ตันมาดี
59 นาย พินิจ ศรียงค์
60 นางสาว ชลธิชา ป่ินเพ็ชร
61 นางสาว นพวรรณ ฉลองพันธรัตน์
62 นางสาว Sarinthip Thanapaitin
63 นาย Manop Rungseanuvatgul
64 นางสาว Nalinee Setawanna
65 นางสาว เกศสุดา ตันเกียรต์ิสกุล
66 นางสาว แสงเทียน พัธนาวิน
67 นาง กนกพร รักธรรม
68 นางสาว คุณรุพวัลย์ ธีรวิวัฒนวงศ์
69 นางสาว ชิดาภา ชุมแสง
70 นาง ณิชาภา ธนธรรมคุณ
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71 นาย ทศพล ศรีจวน
72 นางสาว ธนภรณ์ นวนสนาม
73 นางสาว ธัญญรัตน์ ป้ันพิพัฒน์
74 นาย ธารา พรหมมานนท์
75 นาย ธีระ แป้นงาม
76 นางสาว นริศรา ภู่ทอง
77 นาง นันทินุช เทียมสิงห์โต
78 นางสาว นารี จิตเดช
79 นางสาว บุณิกา บุญญกนก
80 นางสาว ปรารถนา ประชากลาง
81 นาย ภาณุมาศ สวัสด์ิ
82 นาย มนัส เสือวงษ์
83 นางสาว รสริน โพธ์ิทานันท์
84 นางสาว ระวิวรรณ วงษ์ตระหง่าน
85 นางสาว วันวิสา สุนทรารักษ์
86 นางสาว วัศยาภรณ์ คนยง
87 นาง ศรีสลา ภวมัยกุล
88 นางสาว ศศินา กันหาป้อง
89 นาง ศิรินทร ปะนัดเต
90 นางสาว ศุภรวรรณ สิรพัฒนพิพัฒน์
91 นาย สมศักด์ิ ทวีแก้ว
92 นางสาว สิริวรรณ จตุรอุบลวิศิษฏ์
93 นาง สุลีรัตน์ จอมไธสง
94 นางสาว หฤทัย ป่ินทอง
95 นางสาว อทิติยา กาวิละ
96 นางสาว อิสรีย์ สกุลเกียรติสุข
97 นางสาว ดารุณี ช่อสูงเนิน
98 นาง อรุณี ตรงวานิชนาม
99 นางสาว ยอดขวัญ คชฤทธ์ิ
100 นางสาว PIYAWAN ONSIRA
101 นาย ปิติพัฒน์ วรเศรษฐ์สุขกุล
102 นางสาว ม่ิงขวัญ ภูมิธนาวิทย์
103 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ปวีณา บุญพงษ์
104 นางสาว วิรันดา เลาหเธียรประธาน
105 นางสาว เพ่ิมสิน เกียรติปัญญาสกุล
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106 นาย ไพรวัลย์ วัฒนศิรางค์
107 นางสาว กนกวรรณ สุขพิทักษ์
108 นางสาว ขวัญชนก ชุมเชิงกาญจน์
109 นาย จิรวัฒน์ สาระพงศ์
110 นาย ชลวัฒน์ ภริตานนท์
111 นางสาว ชุติมา ชูกรณ์
112 นางสาว ณิชชาภัทร  จิรโมฬี
113 นางสาว ดวงพร อ่ึงชัยภูมิ
114 นาง นงนุช เกิดนุ่ม
115 นาย นพจรัส สุพัฒน์
116 นางสาว นัฐณี รักรุ่งเรืองกิจ
117 นางสาว ประภาวี คุณประเสริฐ
118 นาย ปราโมทย์ ป้ันลีสกุล
119 นางสาว พัตรพิมล คล้ายสุวรรณ
120 นาย พิทักษ์ แพทย์พิทักษ์
121 นางสาว ภูว์ศรีลักษณ์ โพธ์ิศรีรัตนบุศษ์
122 นาย รัชภูมิ พุกสุข
123 นางสาว รุจิรัตน์ น้อยจันทร์
124 นาย วัชรินทร์ แซ่อ้ึง
125 นางสาว วาสนา ซุยหาญ
126 นาย ศรพจน์ เอมศิริธนะนันต์
127 นางสาว ศิริพร พ่ึงวงศ์
128 นางสาว ศิริวรรณ วงศ์ชนะพิบูลย์
129 นางสาว สมร สะเมาะยิ
130 นางสาว สมาพร มากรุง
131 นาย สัญญา อัครโรจน์กิจ
132 นาง ฬณิชคณา รูปวิเชตร
133 นาย อนุ โตพุ่ม
134 นางสาว อรวรา สมบัติ
135 นางสาว อัจฉรา ทองใหญ่
136 นางสาว อัญรินทร์ มหาสินเวโรจน์
137 นาย อานันท์ เพ็ชรตระกูล
138 นาย โกวิท มาลัยศิริรัตน์
139 นาย คมกฤช แสงทองพราว
140 นางสาว Kanda Petchalee
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141 นางสาว เบญจมาศ แช่มช่ืน
142 นาย ไวรุจน์ เกษตรวิเศษ
143 นางสาว กนกพร เสนาสังข์
144 นางสาว กมลวรรณ ไชยค า
145 นางสาว กรรกฎ  พันธ์ุทรัพย์สกุล
146 นาย กิติศักด์ิ สรวิสูตร
147 นางสาว จุฑารัตน์ เกิดดี
148 นาย ณัฐพล มีเฉลา
149 นาย ทวีป อุดมจิรพัฒน์
150 นาง ธนัฏฐภรณ์ โสธรธรรมณ์
151 นาย ธนาเศรษฐ์ อมรนพรัตนกุล
152 นางสาว ธัญพิชชา สุริวรรณ์
153 นางสาว นงค์รักษ์ แสนศรี
154 นางสาว นัทธ์ชนัน กุลรัตนาวิจิตรา
155 นางสาว นันทภัค ศรีศักดา
156 นางสาว นาฎยา เมืองส าราญ
157 นาย จีรพัฒน์ ภิญญากรณ์
158 นาย นิพนธ์ มาลาสุวรรณ
159 นางสาว บุษรินทร์ เลิศเกรียงไกรย่ิง
160 นางสาว ประภาพร ลีกูลวงศ์
161 นางสาว พรพิมล ศรีประเสริฐ
162 นาง มนันญา นากรุงศรี
163 นางสาว มลฤดี ดอกไม้เพ็ง
164 นางสาว ยศวดี สุขถ่ินไทย
165 นาย วัลลพ สันตพลี
166 นางสาว วารี ก้องศักด์ิวัฒนา
167 นางสาว วิชุดา ศักด์ิพิทักษ์
168 นางสาว วิมล งามสะอาด
169 นางสาว สุเมธ ศิริอาชาวัฒนา
170 นาย สุชาติ มงคลสิน
171 นาย สุทธิพันธ์ุ ยอดธงชัย
172 นาย สุริยา จันทรารมณ์
173 นาย อารมณ์ ทองค า
174 นางสาว ยุพดี มาหม่ืน
175 นาย ภัคศิษฐ์ ชาวดร
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176 นาย วัลลภ อาพัฒนอก
177 นางสาว พิริยา ลีวงศ์เจริญ
178 นางสาว Thanyathorn kantong
179 นางสาว เสาวลักษณ์ เพียรการ
180 นางสาว Nunnapas hunsrivisarn
181 นาย Teerapong boonmatud
182 นางสาว โชติกา ธนาสกุล
183 นาย อริยพล ผลเอกประดิษฐ์
184 นางสาว กาญจนา กนกจารุรักษ์
185 นางสาว กุญช์ภัสส์ อรุณทองวิไล
186 นาย จักรภพ กิตติวุฒิวินิจ
187 นาย จิโรจ เจริญวรรณ
188 นาย จิรวุฒิ ล้ าเลิศกิจ
189 นาย ชาญชัย ธนาวิจิตรสกุล
190 นาย ณัฐพงศ์ ธีรอภิศักด์ิกุล
191 นาย นันทสิทธ์ิ นันสบุตร
192 นาย สากล จึงนิพนธ์สกุล
193 นาง ปริชญา รุจิราลัย
194 นางสาว ปีติสุข สันติสุข
195 นางสาว พรสุดา แก้วโต
196 นางสาว มณีรัตนะศรีมงคล
197 นาง มุกดาวรรณ เอ้ืออารีมิตร
198 นาย ยุทธศักด์ิ อดุลพัชราภรณ์
199 นางสาว รัชดา พิชิตพลชัย
200 นาย วศิน ชัชวาลย์
201 นาย วิชัย เจือจันทร์
202 นาง ศตภัค พจนากรณ์
203 นาย สมเกียรติ ปริสุทธิจิต
204 นาย ธิติวัฒน์ ธีระปัณณโรจน์
205 นางสาว สาวิตรี ต่อซอน
206 นาย สุชาติ ธานี
207 นางสาว สุพิน ทัดบุบผา
208 นาย สุวิทย์ ท้วมสมวัฒน์
209 นางสาว อรวรรณ เลิศสุรนนท์
210 นางสาว อรุณรัศมี หาญสีนาจ
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211 นาย อัครยุทธ์ จันทะบุรมย์
212 นางสาว ญาณิน จิตสัมพันธ์พงศ์
213 นางสาว จุฬาภรณ์ แก้วคีรีวัน
214 นางสาว ทรงพร ส าลี
215 นางสาว จิรฐา ณิช ชา พงศ์ 
216 นางสาว ภัทรสุดา พรรณโภชน์
217 นางสาว นภสร ทับ เปีย 
218 นางสาว ฉัตรรวี จักหงษ์สุวรรณ
219 นาย ศิริพงษ์ รัตนะนาม
220 นาย วิโรจน์ อินทะยัง
221 นางสาว yupa sangpha
222 นาย ภาฆินันท์ ไม้เรียง
223 นาง พนิดา โควสุภัทร
224 นางสาว อัจฉรา ประ
225 นางสาว บุญเรือน มาหา
226 นางสาว นันทิกานต์ สุพร
227 นาย คฑาวุธ เนตินิยม
228 นาง จันทร์ มโนธรารักษ์
229 นางสาว ปวีณา ส่งประเสริฐสกุล
230 นางสาว วรรณพร ธรรมโม
231 นางสาว เพชรวีณา ใจเป่ียม
232 นาย ไกรสิทธ์ิ ไอยโรจนพลกุล
233 นางสาว กุลณัฐ นารถพลายพันธ์ุ
234 นางสาว ชยุดา สีค า
235 นางสาว ธนพร ไมตรีจิตต์
236 นาย ธนะบุตร ปราสาทศรี
237 นาย ธนา ธนะไพรินทร์
238 นาย ธนาธิป ฤทธิไกรเดชา
239 นางสาว นัทชพัฒน์ ชนะสินภวัฒน์กุล
240 นาย สมศักด์ิ สนทมิโน
241 นาย สุวิชา ศูนย์แดง
242 นางสาว ปราณี ศิริศิลป์
243 นางสาว ปุญชรัสม์ิ บุณยสัมพันธ์
244 นางสาว ผดุงพร น้ าดอกไม้
245 นาง ผาณิต บุษยวิทย์
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246 นางสาว ทัศนีย์ พร้ิงสกุลชัย
247 นางสาว พรทิพย์ โพธ์ิสิงห์
248 นาย ภูวเดช โพธิสันติกุล
249 นางสาว วราภรณ์ มาสะและ
250 นาย สมชาย ขันชัย
251 นาย สันต์ทัศน์ มากทรัพย์
252 นาย สิรภพ ธุถาวร
253 นาย สิริช์พัฒน์ พวยอ้วน
254 นาย สุชาติ เด่นนภาลัย
255 นางสาว มาริษา แก้วบริสุทธ์ิ
256 นางสาว Natcharaphach Thomee
257 นางสาว Sirinapa Jinnakullasit
258 นางสาว Walaiporn chuenteerawong
259 นาย กฤชทัต วัฒนาสุนทรชัย
260 นาย ครรชิต  จิระเดชะ
261 นางสาว จรรยาพร ไตรรงค์วิจิตร
262 นางสาว จิดาภา อริยเสริมบุญ
263 นางสาว ชนม์นิภา สุขแจ่ม
264 นาย ชาตรี บินอารีเปน
265 นาย ชิติพัทธ์ สุขช่ืน
266 นางสาว ณศรินทร์ พันธ์ุผล
267 นางสาว ณัฐกานต์ รัตนสุมาลย์
268 นางสาว ทิพย์รัตน์ ธรรมวิเศษศักด์ิ
269 นาง ทิพวรรณ พะวัน
270 นางสาว ทิพวรรณ ศรีคชา
271 นางสาว ธนัทอร บุญชัยศรี
272 นางสาว ธันยมัย ล้ิมสุวัฒนกุล
273 นางสาว บังอร ดรุณธร
274 นางสาว พรพรรณ ศรีพงษ์
275 นาง มนภร รุ้งระวีวรรณ
276 นางสาว สายชล เพ็งแสงทอง
277 นางสาว สุหัทยา รักสนิท
278 นางสาว หยาดอรุณ พงษ์สุวรรณ
279 นางสาว อัญชลี ชะเอมจันทร์
280 นางสาว อรอุมา อังคะนาวิน
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281 นางสาว อรัญญา ผาสุข
282 นางสาว อุมาพร มาลาวงค์
283 นางสาว กรรณิการ์ สายสหัส
284 นางสาว ศรัญญา ค าปลิว
285 นางสาว พิชชาภา บูรณะ
286 นาย ณัฐมัธ โกยม
287 นางสาว จันทิมา พาเมือง
288 นาย สมกิจ แต่นโยบาย
289 นางสาว อรพรรณ ทรงสุวรรณกุล
290 นางสาว ปิยะมาศ บุญหนัก
291 นางสาว ส ารวย สิงห์หล
292 นางสาว อ่อนอุมา วรรณสุข
293 นางสาว ภรณ์ทิพย์ แวอูมา
294 นางสาว Jantana tongnoppagow
295 นาย พงศ์เทพ ธรรมประสม
296 นางสาว พจนีย์ ฝากาทอง
297 นางสาว อาภาภรณ์ เกียรติมาลาวงศ์
298 นางสาว โสพรรณ ร่ ารวย
299 นาง ดวงพร ภาคสุโพธ์ิ
300 นาง อาทิตยา ชาญวีรกูล
301 นางสาว โสภาวรรณ โลนุชิต
302 นางสาว อัจฉรา ล้อมณีนพรัตน์
303 นางสาว ณัฐวดี สุขเจริญ
304 นางสาว กฤษณา อยู่เย็น
305 นางสาว ศศลักษณ์ วงศ์ขจรไกล
306 นาย Taweesak Putsri
307 นางสาว ณัฐชนก ดวงนภา
308 นางสาว สุกัญญา พงษ์จรรยานุกูล
309 นาง สุกัญญา บุญส่ง
310 นางสาว วิชาณี ย าสัน
311 นาย นิทัศน์ จิรธรรมธนากุล
312 นางสาว Chanthira Kiratiphan
313 นางสาว บุสดี นามดี
314 นางสาว พจณีย์ เจษฎาอรรถพล
315 นาย ภาษิต เน่ืองจ านงค์
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316 นางสาว วัลย์นภัสร์ พุ่มผล
317 นาย ธกร นาคพันธ์ุ
318 นางสาว ณัฐิยา อันตรเสน
319 นางสาว มนรัตน์ โตรักษา
320 นางสาว สุพรรณี มาหม่ืน
321 นาย พงศกร ลือโสภา
322 นาย อรงกรณ์ น้ าใจ
323 นาง รัตนา ค าบรรเทิง
324 นางสาว ปติมาภรณ์ การเดช
325 นางสาว ปิยฉัตร์ ประคองทรัพย์
326 นาง mana summakij
327 ดร.ภก. นิลสุวรรณ ลีลารัศมี
328 นาย องอาจ เจริญพาหุง
329 นางสาว Nuttawan Chaiya
330 นาย สวัสด์ิ ท่ีพัก
331 นาง รัญภา ถิระธเนศน์
332 นาย อน้นต์ชัย คุณธรรมทวีสุข
333 นาย ทวีทรัพย์ แสงนุภาพ
334 นางสาว ยุพาภรณ์ ไพรวรรณ์
335 นางสาว พนิดา ปานพยับ
336 นาง สุกัญญา มัดซอและ
337 นางสาว อิสรีย์ สิริพงศาธร
338 นาย วิริยะ นพคุณ
339 นาย นิติวัฒน์ น้อยเจริญ
340 นางสาว กรรณิการ์ ก ามะเลศ
341 นางสาว Kesanee Promsao
342 นางสาว Anong Kongthain
343 นางสาว วราภรณ์ จ านงค์
344 นาง บุบผา บุญเมือง
345 นางสาว พิมพ์พนิชต์ ปัญจภักดี
346 นางสาว อ าพร หม่ันการนา
347 นางสาว สุรีรัตน์ แซ่ต้ัง
348 นาย นพรัตน์ นาคสกุล
349 นาย Peera Haruhansaphong
350 นางสาว ภูว์ศรีลักษณ์ โพธ์ิศรีรัตนบุศย์
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351 นางสาว วรรณา หุ่นศิริ
352 นาย kerati wikrisakul
353 นางสาว ชลปภัสสร์ โสมเกษตรินทร์
354 นาย เฉลิม เนียมกล่ิน
355 นางสาว เอ้ือมพร พูนกระโทก
356 นาง พิมพ์กุล สุวรรณพันธ์
357 นาย กันตพงษ์ โพธิงาม
358 นาย วัสวี แสงจรัสวิชัย
359 นาง ฐิตารีย์ กิตติสาร
360 นาย ขวัญชัย สวัสดิพฤกษ์
361 นาง จิรัชญา ป่ินสกุล
362 นางสาว สุภางค์ บุนฑารักษ์
363 นาง สาวิตรี กานตารัมภ์
364 นางสาว ก่ิงกาญจน์ บุญธรรม
365 นาง แสงหล้า นุชมี
366 นางสาว พรรณนิภา พูลสวัสด์ิ
367 นางสาว จันธิภา กระแสสิงห์
368 นางสาว วรัมพร สงรัตน์
369 นาง ภาวิณี ฉิมพิภพ
370 นางสาว ชุติมา ชัยฤทธ์ิ
371 ว่าท่ี ร.ต. ไชยวัฒน์ วงษ์เกตุ
372 นางสาว วิจิตตรา แดงดี
373 นาง Narttaya Sansuk
374 นาย จิรสิฐ ช านาญศรี
375 นางสาว สุภาพร อาจธนู
376 นาย ชวลิต ค าโสภา
377 นางสาว ลลิตา วิชัยศรี
378 นางสาว โสภา เงาเพชร
379 นางสาว ณัฐวรรณ มณีเขียว
380 นาง มาลี ยามาโมโท
381 นางสาว มัชฌิมา ศรัทธาพร
382 นางสาว Jiraporn Panyakijpaisan
383 นางสาว Nawarat Sinudom
384 นางสาว พรนิภา พูลเฉลย
385 นางสาว จันทรา งามย่ิงยศ
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386 นางสาว ชดาษา แต่งวัฒนานุกูล
387 นาง ขนิษฐา วีรานนท์
388 นางสาว กอบัว สุขพัฒน์ธี
389 นาง พรพิมล วงษ์กมลชุณห์
390 นางสาว ภรัณยา แก้วเจริญ
391 นางสาว สุวิมล แสงอรุณวิชชุ
392 นางสาว ดาริกา แก้วคอนไทย
393 นางสาว วิลาวัณย์ ปรีชาชาญ
394 นางสาว สิริวิมล ปินตาเครือ
395 นางสาว ธิดาภา แก้วสีเหลือง
396 นางสาว กัญญ์จรินทร์ ละออศรี
397 นาย ภูวเมศฐ์ พอทักษ์จารุภักด์ิ
398 นาง สุรศักด์ิ ล่ิมศรีพุทธ์ิ
399 นางสาว วณิศดา จันทร์มี
400 นางสาว ศิริพร ด ารงเจริญ
401 นาย รัฐพล ทรัพย์สมบัติ
402 นางสาว ธาราทิพย์ คงคืน
403 นาย ปริวัฒน์  ชูชาติ
404 นางสาว Venus Kitpiroon
405 นางสาว ดวงใจ สุวรรณวงค์
406 นางสาว เพ็ชรัตน์ เรืองทรัพย์
407 นางสาว ไปรยา ปันจ้ี
408 นางสาว ลลรรญฤรณ์ เลิศพิมลธร
409 นาง ภิดาพรรธน์ ชลปฐมพิกุลเลิศ
410 นาง วิไลยพรรณ วาณิชเศรษฐี
411 นางสาว สุขิตา บริษัท เวล-ทรานส์ ชิปป้ิง
412 นางสาว รัศมี เทพบุตร
413 นางสาว ศรัญญา พลับจีน
414 นางสาว Nashapha Lertsutthi-arpha
415 นาย สิรวิชญ์ สันติวงศ์วนิช
416 นางสาว วรรณนิภา สงวนราษฎร์
417 นางสาว วรลักษณ์ ยวงเกตุ
418 นางสาว ฐานิดา วุฒิกุลวานิช
419 นาย อิศเรศ ปันม้า
420 นางสาว วรัญญา พรหมชนะ
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421 นาง Nipaporn Patthamung
422 นางสาว กิตกัญญา สุขแจ่ม
423 นาย สุวิทย์ สุนทรวัฒนพงศ์
424 นาย Songwoot Boonprakom
425 นางสาว สุธาสินี ใจแก้ว
426 นางสาว ศิริวรรณ ประเสริฐพรสุทธ์ิ
427 นาย ชนินทร์ ปุมสันเทียะ
428 นางสาว ณัฐณิชา โชติธนบริรักษ์
429 นางสาว ปาณิสรา เกียรติยุทธชาติ
430 นางสาว วิสสุตา ธีรกีรยุต
431 นางสาว ปวีณา ศรีรัตนพงษ์
432 นาย สรณ สังขกนิษฐ
433 นาง อิสรีย์ นาคสุข
434 นาย สราวุฒิ จูฑะพันธ์
435 นาย นัทธี ลิมปการณ์
436 นาย อภิชา ประดับศรี
437 ว่าท่ี ร.ต. ทศวรรษ รักสกุล
438 นาย สิริวัตร ล่ าหงษ์
439 นางสาว หน่ึงฤทัย สิงห์เกล้ียง
440 นางสาว สมใจ ทองไพจิตร
441 นางสาว วชิราภรณ์ ชมภูม่ิง
442 นาย นาทพลินท์ ทัศนปริชญานนท์
443 นางสาว จินดาพร เฉลิมชัย
444 นางสาว นารีทิพย์ กิจสมัย
445 นางสาว จิรารัชช์ สติค า
446 นางสาว กาญจน์วิษา ทองสกุล
447 นางสาว นพรัตน์ บุญทรัพย์
448 นางสาว พัชร์สุภา พันธ์ุปกรณ์
449 นางสาว ปาริชาติ นิติธรรมวุฒิ
450 นางสาว สุนทรี นาคทอง
451 นางสาว ชนิกานต์ จินตนะรุ่งโรจน์
452 นางสาว อภิญญา แซ่ล้ี
453 นางสาว มัลลิกา ศรีจันทร์ทอง
454 นางสาว อิกขณา เจริญสินทวีวงศ์
455 นาย พงศกร อ้ังสุพ่วง



43

ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล
456 นางสาว Oracha pornsirianun
457 นาย วราธัช สุทธิรัตน์
458 นางสาว ประภาพร  พงษ์วัฒนสมพร
459 นางสาว มณทิชา แจ่มสุวรรณ
460 นางสาว รังษิยา สุนทรภักดี
461 นาย ณโชต มโนภักดี
462 นางสาว เพ็ญพิชชา
463 นางสาว สมัชญา งามแสงสิริทรัพย์
464 นาย พีรพงษ์ สิทธิวงศ์
465 นางสาว นันทิชา ศรประสิทธ์ิ
466 นางสาว อนุสรา สิงห์ทอง
467 นางสาว Rarattaya limcharoen
468 นาย ณัฐยศ อาจหาญ
469 นางสาว พีรพร เอนจินทะ
470 นางสาว ชลลดา พิมพามา
471 นางสาว กัญญาวีร์ ผลิกาธิการ
472 นางสาว ฐิตินันท์ ศรีทัน
473 นางสาว กิตติพร ถิระโคตร
474 นางสาว สโรชา สาเรศ
475 นาย วสุวัตน์ แซ่จึง
476 นาย นาวิน ชมบุญ
477 นางสาว ปิยนุช ลอดภัย
478 นางสาว ณัฐฐ์ศศิ ศรีสมาธิโสภณ
479 นาย ชนพัฒน์ สมนึก
480 นางสาว กัญจน์ณัฏฐ์ ชาตะวิทยากูล
481 นาง นิธิมา ฝัดศิริ
482 นางสาว กมนียา บิลหละ
483 นาย ศุภวัสส ชานะมัย
484 นางสาว สมศิล พิมาร
485 นางสาว ชนาพร วงศ์ชาวนา
486 นางสาว วิลาสิณี ณรงค์เรืองชัย
487 นางสาว อมรรัตน์ แสงจันทร์
488 นางสาว พัชราภรณ์ ชีวิหาร
489 นางสาว พัชชาพลอย พิชิตสุรถาวร
490 นางสาว ศิชนม์ สร้อยบัว
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491 นางสาว สุภัฌฐิตา เพ่งผล
492 นางสาว ชุณหลักษณ์ อาจมูลลา
493 นางสาว ธดาภรณ์ รอดจาก
494 นางสาว นวพร แก้วทิพย์
495 นางสาว อรวรรณ สถิตเทพบัญชา
496 นางสาว ปวีณ สังขพงษ์
497 นาย สรัณ กนิษฐสุข
498 นาง อิสระ บัวสุข
499 นาย สราวัส แก้วพันธ์
500 นาย นัทธิดา รอดถาวร


