
ขอ้มลูการลงทะเบียนของตวัแทนออกของทีค่รบก าหนด 3 ปี ในปี พ.ศ. 2566 (บุคคลธรรมดา)

ล าดบั ชื่อ-นามสกุล วันทีค่รบก าหนด

1 นาย กรกต เทียนชัย 15/09/2566
2 น.ส. กฤตยา แก้วศรีมาลัย 22/12/2566
3 นาง กัญธิราภรณ์ ชวนชิต 19/10/2566
4 นาย จตุรงค์ เดชคุณากร 05/11/2566
5 น.ส. จริยา ทองแดงสุข 02/01/2566
6 น.ส. จิณณ์วลัญชณ์ บุญศรี 17/08/2566
7 นาย ช านาญ บุตรโคตร 17/08/2566
8 น.ส. ชินณพัฒน์ อัครกิติวรสกุล 14/04/2566
9 นาย ชูแสง นทีรุ่งรัศมี 11/11/2566
10 น.ส. ณธิดา คงขันธ์ 29/09/2566
11 น.ส. ณัฏฐ์ ปานมี 24/12/2566
12 นาย ณัฐวุฒิ เอี่ยมกล้า 03/06/2566
13 น.ส. ณิชกานต์ ทาเนตร 17/06/2566
14 น.ส. ดวงฤดี มณีโชติสกุล 16/04/2566
15 นาย ทวีศักด์ิ จันทร์แก้ว 15/12/2566
16 นาย ธนกร จิรสิริสุนทร 17/02/2566
17 นาย ธนกร ปัณฑะโชติ 20/01/2566
18 นาย ธนวัฒน์ นาอุดม 17/08/2566
19 นาย ธนะสิทธิ ์ชาครานุวัฒนพงศ์ 19/02/2566
20 นาย ธนิสร ไพรสยม 08/06/2566
21 นาย ธวัชชัย อุดม 06/04/2566
22 นาย ธีรพงศ์ อดิเรกรัตน์วงษ์ 13/02/2566
23 นาย นนท์นริฐ พัชรตันติพงศ์ 04/08/2566
24 น.ส. นฤมล เอี่ยมค า 21/05/2566
25 น.ส. นัฐชา จั่นเพ็ชร 14/07/2566
26 ว่าที ่ร.ต. นัทธกฤต กิจวัฒนานุกุล 16/12/2566
27 นาง บุญยง โกศลวิเศษทรัพย์ 15/07/2566
28 น.ส. เบญจพร เทียบแสน 24/05/2566
29 นาย ประหยัด มาลัย 18/03/2566
30 นาง ปานฤดี ปิน่เกษ 15/12/2566
31 นาย พันธุเ์ทพ  หาญสมบัติ 19/08/2566
32 น.ส. พิชชนันท์ ไชยชนะ 10/06/2566
33 นาย พิภัทร์ ด่านจงถาวร 20/05/2566

หมายเหตุ : ตามข้อ 7 ของประกาศกรมศุลกากรที่ 96/2565 ก าหนดว่ากรณีตัวแทนออกของไม่เป็นสมาชิกของสมาคมตัวแทนออกของที่กรมศุลกากรรับรอง 
ให้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรได้ โดยมีราคาศุลกากรในใบขนสินค้าไม่เกิน 1 ล้านบาท ต่อฉบับ
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34 นาย พีรพงศ์ แสงบุญ 12/04/2566
35 นาย พีระพงศ์ พัดจันทร์ 09/04/2566
36 นาย ยรรยง สิทธิสาร 15/12/2566
37 น.ส. รวีวรรณ มรรคาสกุล 05/11/2566
38 นาย เริงฤทธิ ์เนียมลมูล 28/12/2566
39 น.ส. วรรณา ตระหนักวิเศษกุล 28/10/2566
40 นาย วัลลภ แสนอินภิบาล 07/12/2566
41 นาย วิชัย อัตถจรรยา 23/11/2566
42 นาย วินัย น้อยเพิม่พูล 05/02/2566
43 นาย วุฒิชัย ภูวรรณตระกูล 12/07/2566
44 นาย ศรีวิชัย รติสุนทร 02/12/2566
45 นาย ศักด์ินรินทร์ วัฒนวิเชียร 08/01/2566
46 นาย ศิริชัย จิตกฤตธรรม 20/10/2566
47 นาย สมชัย ทรงสิทธิเจริญ 08/07/2566
48 นาย สมชาติ ทรงสิทธิเจริญ 04/05/2566
49 นาย สมชาย ปัน่เอี่ยม 27/10/2566
50 นาย สมหมาย สุขเจริญ 09/08/2566
51 น.ส. สรารัตน์ บุญแห่ห้อม 11/02/2566
52 นาง สุกฤตา เหลืองไพบูลย์ผล 12/08/2566
53 นาย สุทธิ เสรีฉันทฤกษ์ 29/01/2566
54 น.ส. สุนีย์ เตโชชัยงาม 29/11/2566
55 น.ส. สุพัตรา จัดของ 26/05/2566
56 นาย อนุชา ติยะรัตนาชัย 30/03/2566
57 นาย อรรถสิทธิ ์งามธนาวัฒน์ 23/04/2566
58 นาย อารีย์ อนันทสูตร 21/12/2566
59 นาย อุเทน ศรีทอง 12/01/2566
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