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ล ำดับที่ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกลุ หมำยเหตุ
1 นางสาว เกล็ดแกว้ เอ้ือสิริมนต์
2 นางสาว เกษา โพธ์ิพฒุ
3 นาย เจษฎากรณ์ ชุมถาวร
4 นาย เชิดศกัด์ิ ยงกิจถาวร
5 นางสาว เนตรดาว ธีระพฒันวินชัย์
6 นาย เปรม จริยวฒัน์วงศ์
7 นางสาว เพียงจนัทร์ เกตุศรีพงษ์
8 นางสาว เยาวลกัษณ์ เคหะรอด
9 นาง เรวดี ศรีชยันนัท์

10 นาย เศรษฐโชติ ธาระสิทธ์ิ
11 นาย เสฎฐวฒิุ นิติสาขา
12 นาย เสวก ชูอน้
13 นางสาว เสาวนีย์ โพธ์ิแฉลมั
14 นาย เอกรัตน์ โชคประสพรวย
15 นาย เอกรินทร์ เกิดทวี
16 นางสาว แววตา แดงบุบผา
17 นางสาว โสพิฌาร์ หิรัญพงศธ์วชั
18 นาย โสภณ แซ่เลา้
19 นาย ไพรวลัย์ วฒันศิรางค์
20 นางสาว กนกรัตน์ วงศธี์ระทวีพร
21 นางสาว กรวิการ์ จิตรครองสิทธ์ิ
22 นาย กฤตภคั ระหงษ์
23 นาย กฤตภทัร เจติยานนัท์
24 นาย กฤษฎา แกว้สุริยาภรณ์
25 นาย กฤษณ์ทกัษภัณ ชณัญาภาษณ์ภาณธิชา
26 นาย กฤษดา เกรัมย์
27 นาย กฤษพงค์ สุวรรณวงศ์

รำยช่ือผู้มีสิทธิเรียน หลกัสูตรผู้ช ำนำญกำรศุลกำกร รุ่นที่ 15 ประจ ำปี พ.ศ. 2560

ก ำหนดกำรเข้ำฝึกอบรม ในวนัที่ 15 สิงหำคม 2560 -1 ธันวำคม 2560  

เวลำ 17.00 - 20.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 15 อำคำร 120 ปี กรมศุลกำกร
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28 นาย กลวชัร สิทธิมาก
29 นาย กษิดิศ พรวฒันโยธิน
30 นางสาว กญัญา ไชยอนนัตส์วสัด์ิ
31 นาย กานตพ์งศ์ ธนาวรพงศป์ภา
32 นาย กิตติ ชินรักษบ์  ารุง
33 นาย กิตติพฒัน์ สุขประชา
34 นางสาว กิตติภา สายพฤกษ์
35 นางสาว กิตติรัตน์ อ  านวยกุล
36 นางสาว กิรณา คนยง
37 นางสาว กุญชภ์สัส์ อรุณทองวิไล
38 นางสาว กุลธิดา มูลพงษ์
39 นาย ขวญัชยั หม่ืนอนนัต์
40 นาย คชา พงศน์ภา
41 นาย ครรชิต จิระเดชะ
42 นางสาว คทัลียา สุวรรณฉวี
43 นาง คุณสันนัท์ อคัรศรุคพงศ์
44 นางสาว จรีรักษ์ ล  าธารทอง
45 นาย จกัรตรา เอ่ียมอุ่น
46 นางสาว จนัทร์เพญ็ ศรีหตัถกรรม
47 นางสาว จนัทร์จิรา ปัญจเภรี
48 นางสาว จินดา ลานนท์
49 นาย จิรวฒัน์ อรุณ
50 นาย จิรศกัด์ิ จ  านนัท์
51 นาย จิราธิวฒัน์ มัน่ศกัด์ิ
52 นางสาว จิรานุช กลบัขนั
53 นางสาว ฉนัทนา ปุณยรัตน์
54 นางสาว ชญาณิศา เลขะประภา
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55 นางสาว ชดาษา แต่งวฒันานุกูล
56 นางสาว ชนิกานต์ พนัธ์ขะวงษ์
57 นาย ชยตุ เอียมเงิน
58 นางสาว ชลธิชา เหมเช้ือ
59 นาย ชวโรจน์ พานทอง
60 นาย ชวนนัท์ เป่ียมสิน
61 นาย ชชัวาล อุ่นกระโทก
62 นาย ชยัสิริ จิตติอาภรณ์
63 นาย ชาคริต รังสิภาคิน
64 นางสาว ชาลิตา เพ่ิมชาติ
65 นาง ญาณิฐา เดชงดั
66 นางสาว ฐิตารีย์ วราปรียภ์พ
67 นาย ฐิติพงษ์ โชคอ านวย
68 นางสาว ณฐนนท ตอวรรณวิจิตร
69 นางสาว ณรัณรักษ์ บุญเก้ือ
70 นางสาว ณฏัฐกานต์ พลดัอยู่
71 นางสาว ณฏัฐณิชา สีเหนียง
72 นาง ณฐักฤตา คมวีระวงศ์
73 นางสาว ณฐัชุดา พิมพดี์
74 นาย ณฐัพงษ์ เทศนะโยธิน
75 นาย ณฐัพล โยธา
76 นาง ณฐัยานนัท์ จูมนาฝาย
77 นางสาว ณฐัรินทร์ พุ่มแฟง
78 นาย ณฐัวฒิุ นาดี
79 นางสาว ณทัพชั รักสีบุตรสา
80 นางสาว ณิชาภทัร สังขท์อง
81 นาย ตระกูล อินทพนัธุ์
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82 นาย ทรงพล หยกมณี
83 นาย ทวีศกัด์ิ ชวนรุ่งเรือง
84 นาย ทศพร พรเทวฤทธ์ิ
85 นาย ทศพร ค านวนฤทธ์ิ
86 นางสาว ทิพยา ตนัติพิษณุ
87 นาย ธนกร แตงสุวรรณ
88 นาย ธนกร ขนัทชาติ
89 นาย ธนกฤต รัตน์ฐิติ
90 นาย ธนชาต สุดดีพงษ์
91 นาง ธนนนัท์ เนตรนิล
92 นางสาว ธนวรรณ หลิมเกตุ
93 นาย ธนศกัด์ิ พงษปัญญาวฒันา
94 นาย ธนะบุตร ปราสาทศรี
95 นางสาว ธนชัพร มูลประมุข
96 นาง ธนฎัฐภรณ์ โสธรธรรมญ์
97 นาย ธนนัท์ จ๋วนพานิช
98 นาย ธนากร พนัธุ์ภกัดี
99 นาย ธวชัชยั สีสัง

100 นางสาว ธญัทิพย์ เรืองภกัดีโรจน์
101 นาง ธญัสมร สุนทรโฆษิต
102 นาย ธิติพงษ์ สมโภชน์พงศ์
103 นาย ธิติวจัน์ คมัภิรานนท์
104 นางสาว ธีร์วรา บวชชยัภูมิ
105 นาย ธีรวฒัน์ ศรีหอม
106 นาย นพดล เร่ิมรัตน์
107 นาย นพดล ผลมาก
108 นางสาว นภสร อยูย่ิง่
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109 นางสาว นริสรา จัน่อาจ
110 นาย นฤชิต กนัพมุมา
111 นางสาว นวีรินทร์ ระวีวงศว์สุ
112 นาย นคัชา ตระกูลมีนกั
113 นางสาว นฐัณี รักรุ่งเรืองกิจ
114 นางสาว นฐัยา ศุภกิจ
115 นางสาว นนัทน์ภสั อธิวฒัน์ชโยธร
116 นางสาว นนัทิยา พิมลศิริผล
117 นาง นนัทิยา วีระสมิทธ์
118 นางสาว นิตยา ปัญโญแสง
119 นางสาว นิภาพร ทองทวี
120 นาย นิรุต ธรรมเพช็ร
121 นาง นุชนาฏ ชูส าโรง
122 นางสาว บุณยกร โฆษิตสมิต
123 นาย ปณฐั มคัคสมนั
124 นาย ปธิกร ประสบโชคสมบุญ
125 นาย ประเสริฐ อตัมารามานี
126 นางสาว ประทุมพร จีนก๊ก
127 นางสาว ประภาศรี ปราบปราม
128 นาย ประภูตว์ หตัถพนัธุ์
129 นาง ประวีร์รัชย์ เกียรติไกรฤกษ์
130 นาย ปัญญา นนัทเสน
131 นาย ปิยะ เณรทอง
132 นาย พงศก์ฤษณ์ เผือกมงคล
133 นาย พงศธ์วชั คลา้ยสุวรรณ
134 นาย พงศวิ์ทย์ ชูยิง่ยง
135 นาย พงศศ์กัด์ิ เอกวิชยั
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136 นาย พงษพ์ฒัน์ สัตยวินิจ
137 นาย พยนศกัด์ิ จนัธรรม
138 นาย พรเทพ โพธ์ิสุวรรณ์
139 นาย พรเทพ เสมารัตพนัธ์
140 นาย พรเทพ ชีพทรงสุข
141 นาย พรชยั อศัวศรีกุลธร
142 นางสาว พรทิพย์ ชูก าแพง
143 นางสาว พรพรรณ สังขภ์กัดี
144 นาง พรพิมล หาญพงษธ์รรม
145 นาง พรมลี เกษโกศล
146 นางสาว พรรณทิพย์ เทศน์สาลี
147 นางสาว พรรทิภา เช้ือบุญมา
148 นางสาว พรวิภา พนัธุ์หนอง
149 นางสาว พฤษภา บุญสุทธ์ิ
150 นางสาว พชัรี ทองเกษม
151 นางสาว พิฐชญาณ์ โสภณสฤษฎสุ์ข
152 นางสาว พิมพภ์าวดี พิทกัษโ์ชคชยั
153 นาย พีรกิตต์ิ จิตรนุสนธ์ิ
154 นาย พีรพฒัน์ ศรีประเสริฐ
155 นาย พนู ฟเูฟ่ืองสมบติั
156 นาย ภคัชนท ์  ฝนมี
157 นาย ภทัรเดช เดชโชติโภคิน
158 นางสาว ภศัรา มะทิตะโน
159 นาย ภาคภูมิ พวัเน่ียว
160 นางสาว ภาสยา ธรรมชุตาภรณ์
161 นางสาว ภิรมยล์กัษณ์ พงษา
162 นาย ภูษิต วงศช์ยั
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163 นาย มงคลชยั อาริยวฒัน์
164 นางสาว มณธิรา วิชาเกวียน
165 นางสาว มนตวิ์ชา เดชขจร
166 นาง มยรุฉตัร วิกาศ
167 นางสาว มณัฑณา หนูสาด
168 นาย ยงคย์ทุธ หยวกทอง
169 นาย ยทุธศกัด์ิ บุญอินทร์
170 นางสาว รมิดา พว่งศรี
171 นางสาว รัชชุดา อุทยัรัตตกูล
172 นาย รัฐกฤษฏ์ิ กมลธนสวสัด์ิ
173 นางสาว รุ่งรัตน์ แสงทอง
174 นางสาว รุ้งลดัดา จินตนาเลิศ
175 นาง ลลิตพร ตุลารักษ์
176 นางสาว ละอองดาว ปัญญาไว
177 นาง ลดัดาวลัย์ ประกอบผล คอร์แมค็
178 นางสาว วนิดา ไกรเดชา
179 นางสาว วรดา มูลวงษ์
180 นาย วรภพ เสือพลาย
181 นางสาว วรรณภา จนัอน้
182 นางสาว วรรณวิสา เต้ืองวิวตัน์
183 นาย วชัรินทร์ แซ่อ้ึง
184 นาย วฒันา บุญรักษา
185 นางสาว วนัวิสาข์ ใสแสง
186 นางสาว วลัเพญ็ บุญพร
187 นาย วิเชษฐ์ กอ้งศกัด์ิวฒันา
188 นาง วิชราภรณ์ เซียนประเสริฐ
189 นาย วิฑูรย์ สุชยัประเสริฐ
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190 นาง วิภารัตน์ ทองบนัดาลใจ
191 นาง วิมลพนัธุ์ พฒันะบดี
192 นาย วิศวก์รณ์ ศรีสกุล
193 นาย วิษณุ เน่ืองนอ้ย
194 นาย วีรยทุธ์ สังฆะมณี
195 นาย ศรัณย์ เหมเกตุ
196 นาย ศกัด์ิสิทธ์ิ แกว้ประเสริฐ
197 นาย ศิริชยั จิตประสพเนตร
198 นางสาว ศิริณพร สุรัตนาพร
199 นาง ศิริพร ภูมิไพศาล
200 นางสาว ศิริพร ถาวรเพ่ิมพนูวงศ์
201 นางสาว ศิริรัตน์ แซ่แต้
202 นางสาว ศิริลกัษณ์ ตาลจรง
203 นาง ศุภวรรณ พงษพิ์ทกัษ์
204 นาย สมเกียรติ พรมมารักษ์
205 นาย สมนึก เตชะสัมพนัธ์
206 นาย สมพร มีศิริ
207 นางสาว สรญา โพธ์ิสุข
208 นาย สันทดั ยวิารัมย์
209 นาย สาธิต ถือความสัตย์
210 นางสาว สาริศา ทองวนานนท์
211 นาย สิทธิชยั แช่เฮง้
212 นาย สิทธิพร แสงทอง
213 นาย สิทธิศกัด์ิ ประเสริฐโสภณ
214 นางสาว สินีนาถ เจือนาค
215 นางสาว สิรภาสินี พงษป์ระเสริฐ
216 นาย สุกฤต เกียรต์ิชยัสิริพร
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217 นางสาว สุกญัญา แจง้ชุ่ม
218 นางสาว สุกญัญา ฟองวาสนาส่ง
219 นาย สุขประวติั สุวรรณเหลา
220 นางสาว สุจิมา ทว้มเจริญ
221 นาย สุชาติ สะกุณี
222 นางสาว สุดารัตน์ ชินสถาพรโชค
223 นาง สุทธิดา กิจบญัชา
224 นางสาว สุภาภรณ์ คูณขนุทด
225 นางสาว สุภาภรณ์ ชินสถาพรโชค
226 นางสาว สุภาภรณ์ อรรถโสภา
227 นาย สุรเดช โสตะพา
228 นาย สุรัต อินทรวิชยั
229 นางสาว สุรีรัตน์ สิริรัตนกิจ
230 นาง สุลีรัตน์ จอมไธสง
231 นางสาว สุวพิชญ์ ฉตัรอริยรัตน์
232 นางสาว สุวพิชญอ์ร เอ่ียมใยเจริญ
233 นางสาว สุวรรณษา พงษส์มยศ
234 นาย สุวฒัน์ ลีนวรักษ์
235 นาย สุวิทย์ สุนทรวฒันพงศ์
236 นาย สุวิทย์ วีระเผ่า
237 นาย สุวิทย์ สมปักษ์
238 นาย อดิศกัด์ิ ทิพยจ์  านงค์
239 นาย อดิศกัด์ิ มากพนัธุ์
240 นางสาว อนงคนิ์จ ลีลาสุทธิรักษ์
241 นาย อภิเชษฐ์ อาจจ านงค์
242 นาย อภิรักษ์ กงัก๋ง
243 นางสาว อมรรัตน์ หาญพิริยะกุล
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244 นางสาว อรุณศรี กรุดสอน
245 นาง อจัฉรา สรสันต์
246 วา่ท่ีร้อยตรีหญิง อญัชุลี เป่ียมอยูสุ่ข
247 นางสาว อญัญารัตน์ สุทธิรักษ์
248 นางสาว อาจารี ปรึกษา
249 นางสาว อารีย์ เวชสุวรรณ
250 นาง อิงอร ปิณฑะบุตร
251 นาย อิทธิพล มีผล
252 นาย อินทชั มีพรหม
253 นาง อิศวีร์พร นอ้ยวินิจ
254 นาง อิสรีย์ ล่ิวบุญญานนัต์
255 นาย อุเทน ลิมปิศิริสันต์
256 นางสาว อุไรวรรณ ทองบุญมี
257 นางสาว อุบลวรรณ เก่งทางดี

ขอให้ผู้ มีรายช่ือ กรอกข้อมูลเบือ้งต้นตามลิงค์ ด้านบน
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