
รหสัผู้ช ำนำญกำร ค ำน ำหน้ำ ชือ่ นำมสกุล หมำยเหตุ
161 นาย วิชัย อึ้งสกุล
313 นาย ชัยสิทธิ สุนทิรารัตน์
340 นาง ชฎาพร เจียมสกุลทิพย์
343 นาง อรสา หงษ์ภู่
347 นาย อนสุรณ์ เกิดพูลผล
348 นางสาว ปญุญิศา นิม่ทิพย์รัตน์
353 นาง โสภาพิมพ์ สิมะกุลธร
356 นางสาว พัชรี นยัตรีมิตร
357 นางสาว ณิชานนัทน์ เลาหเจริญเกียรติ
366 นางสาว ณัฐชา ธารหาญ
368 นาย อรรณพ องค์สุพรรณ
369 นาง ลาวัณย์ ศรโชติ
370 นางสาว จันทนา เมืองมา
378 นางสาว จิดาภา เกรียงไกรเพ็ชร์
379 นาง อรนชุ สาสนยีธรรม
389 นาย ชัชชัย อภไิธยนนท์
403 นาย สงัด สายศิริ
424 นางสาว อัญชลี ชูวัฒนะเดช
429 นาง พรพิมล ใจมัน
430 นาง นยันา แก้วเกิด
431 นาย อุดม ศรีสงคราม
444 นางสาว รัตนา ตันติสุขารมย์
451 นางสาว เพียงพร สร้อยระย้า
455 นาย วิธิเนศวร์ จันทวนชิกุล
469 นางสาว วันณี ไชยเผือก
481 นาง วัฒนา เรืองเสมอ
485 นาย สมชาย ชัยสิทธิ์
489 นางสาว สุพิศ จันทโร
502 นาย สมฤกษ์ ฟองทิพย์สุคนธ์

หลักสูตร "ตอ่อายุใบรับรองผู้ช านาญการศุลกากร ครั้งที่ 1-4 ประจ าปี 2560"
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที 6-10 มนีาคม 2560
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508 นาง รัศมี ยางสวย
509 นาง เพลินตา เจียมจิรานนท์
513 นาง อ าไพ ชนะโชติ
1006 นาย สมาน รุธิรพงษ์
1010 นาย วิชัย อารีสงเคราะหก์ุล
1011 นางสาว กษิรา พัฒนะพิเชฐ
1013 นางสาว สุพิน ทัดบบุผา
1017 นาง ทานตะวัน อภธิานวิทิต
1022 นาง จ านง ศรีสงคราม
1024 นางสาว มนตรา ตราบดี
1026 นางสาว อุษณี แก้วสุริยอร่าม
1032 นางสาว จ านง ศรีษาภธูร
1037 นาย สมบรูณ์ ว่องเลขะวัฒน์
1040 นางสาว อรวรรณ พูลช่วย
1047 นาย ไพโรจน์ อมรศุภศิริ
1054 นาง มุกดาวรรณ เอื้ออารีมิตร
1056 นาย ราชันย์ ยะปญัญา
1057 นางสาว นนทรัตน์ แสงเทียน
1063 นาย อภชิัย พบจินดา
1065 นางสาว สุชาดา เทพสุนทร
1067 นางสาว นฤมล ศรีสันติโรจน์
1070 นาง จ ารัส เกิดเพียร
1073 นาย ธานนิทร์ วิชชประภา
1074 นาง ราตรี กิจนชีีว์
1089 นาย สุเมธ สมิตอักษร
1093 นางสาว มณีพร หงษ์วิจิตร
1096 นาย รัชชาพงษ์ จิรายุเจริญศักด์ิ
1100 นาย สมรรถชัย เกิดเพียร
1439 นาย สุวิทย์ เทพประสิทธิ์
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1487 นาย ธวัชชัย ไทยประเสริฐ
1523 นางสาว สุธาดา ตราชูกุล
1524 นาย อนชุิต เจียรรุ่งแสง
1527 นางสาว ชลิดา ไชยภทัรกุลวุฒิ
1529 นางสาว จิราภรณ์ จรัสศานติวงศ์
1532 นางสาว วนชิา สาตรสว่าง
1535 นาง สัญญา เสาวโร
1549 นางสาว จีราวรรณ ภูข่าว
1554 นาย เกรียงไกร มองเพ็ชร
1560 นาย มุนนิทร์ ศุกละ
1571 นาย กรณ์ กาญจนวัฒน์
1577 นางสาว สุนทรี ธ ารงค์สิริวรานนท์
1578 นางสาว รุจาฉันท์ เล้ียงชีพสกุล
1580 นางสาว จรีพร มัชฌิมาดิลก
1590 นางสาว ณัฏฐกัญญา ชลชาติอิศม์เดช
1604 นาง เรวดี ศรีคุ้ม
1613 นาย พิชัย เรืองทิพย์
1618 นาง ศรีวรรณ เพิ่มพูฯ
1740 นางสาว มินตรา สินสุกิจ
1741 นางสาว ชลทิพย์ จัดพ่วง
1743 นางสาว ชมพูนชุ พัฒนงาม
1744 นาย นยิม พิทักษ์ชินพงศ์
1745 นาย สมพร วงชัญญกร
1748 นางสาว รุ่งนภา ฉันท์ยอดสกุล
1749 นางสาว ทิพวรรณ ลียะวณิช
1753 นางสาว อัจฉราวดี ช้างพึ่ง
1754 นางสาว นฤมล อมรแสงทอง
1756 นาย อภชิาต สุวรรณสิทธิ์
1757 นางสาว เตชินี อัครก าธร
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1760 นาย อัครวัฒน์ สร้อยเสนา
1765 นาย สาธิต ม่วงงาม
1767 นาย ชัยพิพัฒน์ พุ่มฤทธิ์
1768 นาย พัสมพงศ์ กิตติพิทยากุล
1773 นางสาว วชิรา รุจิรตน์
1774 นาง ศุภมาส ศีติสาร
1775 นาย ประเสริฐ เหลืองวัฒนาโชค
1779 นางสาว พรรณอร พันธ์ทองดี
1781 นาง ศตภคั พจนากรณ์
1782 นางสาว ขวัญเรือน จันทร์ทรี
1783 นาย มนู มากมณี
1787 นางสาว ปณิดา รุจิรัตน์
1788 นางสาว ลลิดา ยังพระเดช
1793 นาย กฤตภาส พิชยอาภากร
1794 นาย อภชิัย แพทวีทรัพย์
1798 นาง พัชนกิา พิชิตปรีชา
1803 นาย สุรินทร์ เหลืองอนรัุกษ์
1804 นางสาว อินทิรา เรืองวิทยานนท์
1805 นางสาว อัมพร ชาญพินจิพจน์
1806 นาย ก าจร วิเวกสระนอ้ย
1807 นาย สมบรูณ์ ผดุงวัฒนะโชค
1813 นาย ธเนศ โสรัตน์
1815 นาย ธารารัตน์ ลาจ้อย
1816 นางสาว จิราภรณ์ แสงทอง
1818 นาย จิระเดช วรยศรณพร
1821 นาง ศศวรรณ มีสุข
1822 นางสาว พรพิมล ทิมแกร
1825 นาง ปองทิพย์ เกียงกี่
1827 นาย สุบรรพต รักชอบสันติ
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1830 นาย วิโรจน์ อาจหว้ยแก้ว
1845 นาย จักรี อิศรางกูร
1852 นางสาว รินปวีร์ กาญจนธ ารงค์กุล
1855 นางสาว สุวิมล หติุนทรวงศ์
1863 นางสาว พนดิา พันธ์สังข์
1864 นาย อนนัต์ชัย คุณธรรมทวีสุข
1866 นาย เร่ิม ศุภจิตรานนัท์
1883 นางสาว พัชรา ทิพย์พรวงษ์
1889 นาย พินจิ เหล่าอุดม
1907 นาย ไพศาล ลีลายุวัฒนกุล
1912 นาง ธนฏัฐา ท้วมเพ็ง
1915 นางสาว พฤกษา พลายงาม
1917 นางสาว ณัฏฐณิชา ใสผุด
1918 นาย วิชัย เลิศพรชัยมงคล
1925 นาย วรวิทย์ รุ่งลักษมีศรี


