
 

 

 
 
 

 
 

ประกาศกรมศุลกากร 
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  

ในต าแหน่งนิติกร ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
และต าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ  
............................................ 

ตามประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในต าแหน่งนิติกร ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
และต าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ซึ่งได้ด าเนินการสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ไปแล้ว  นั้น 

  บัดนี้ การด าเนินการสอบคัดเลือกได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว กรมศุลกากรจึงขอประกาศรายชื่อ
ผู้สอบคัดเลือกได้เพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในต าแหน่งนิติกร ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ต าแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี และต าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ดังมีรายชื่อเรียงล าดับตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 

  ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้สอบคัดเลือกได้ ทราบว่า 

 1. บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้นี้ให้มีผลใช้บังคับไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่หากมีการสอบ
คัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัด เลือกได้ในครั้งนี้
เป็นอันยกเลิก 

 2. ผู้สอบคัดเลือกได้ซึ่งได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนของกรมศุลกากร จะต้องท า
สัญญาเพื่อประกันการปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ในต าแหน่งที่ได้รับการจ้าง  

 3. ให้ผู้สอบคัดเลือกได้เพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต าแหน่งนิติกร ต าแหน่งนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และต าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ มารายงานตัวในวันอังคารที่ 
30 ตุลาคม 2561 โดยผู้ที่อยู่ในล าดับที่จริงให้มารายงานตัวเวลา 09.30 น. และผู้ที่อยู่ในล าดับที่ส ารองให้มา
รายงานตัวเวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 16 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร ดังนี้  

 3.1 นิติกร  ล าดับที่   1 - 10 (ล าดับที่จริง) 
   ล าดับที่ 11 - 14 (ล าดับที่ส ารอง) 
 3.2 นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ล าดับที่ 01 - 3 (ล าดับที่จริง) 
   ล าดับที่   4 - 5 (ล าดับที่ส ารอง) 
 3.3 นักวิชาการเงินและบัญชี ล าดับที่ 01 - 2  (ล าดับที่จริง) 
   ล าดับที่ 03 (ล าดับที่ส ารอง) 
 3.4 เจ้าหน้าที่ธุรการ ล าดับที่ 01 - 22 (ล าดับที่จริง) 
   ล าดับที่ 23 - 26 (ล าดับที่ส ารอง) 

  

 

  /หากล าดับที่จริง... 
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 หากล าดับที่จริงไม่มารายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์โดยไม่ประสงค์จะรับการจ้าง หรือมา
รายงานตัวแต่สละสิทธิ์รับการจ้าง ผู้ที่อยู่ในล าดับที่ส ารองล าดับถัดไปจะได้รับสิทธิเข้ารับการจ้าง และหาก
ล าดับที่ส ารองผู้ได้รับสิทธิเข้ารับการจ้างในกรณีดังกล่าวไม่มารายงานตัวในวันและเวลาที่ก าหนดจะถือว่าผู้นั้น
สละสิทธิ์โดยไม่ประสงค์จะรับการจ้าง และกรมศุลกากรก าหนดให้ผู้สอบคัดเลือกได้ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 

ทั้งนี้  ผู้สอบคัดเลือกไดใ้นล าดับดังกล่าวต้องน าหลักฐานมายื่น/แสดงในวันรายงานตัว ดังนี้ 
 (1) บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง   
 (2) ทะเบียนบ้าน หรือส าเนาทะเบียนบ้านที่ลงลายมือชื่อรับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง”
 (3) รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป  
 (4) ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ ในกรณีหลักฐานและเอกสารสมัครสอบไม่ตรงกัน เช่น 
ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล เป็นต้น 

4. ผู้สอบคัดเลือกได้ตามประกาศฯ ข้อ 3.1 - 3.4 จะต้องน าบุคคลมาค้ าประกันการปฏิบัติงาน 
โดยท าหนังสือสัญญาค้ าประกัน ในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. โดยผู้ค้ าประกันจะต้อง
มีคุณสมบัติดังนี้ 
 4.1 ข้าราชการพลเรือน ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการขึ้นไป หรือประเภททั่วไป 
ระดับช านาญงานขึ้นไป หรือ 
 4.2 ข้าราชการองค์กรอิสระ หรือข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับ 5 
หรือข้าราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ต่ ากว่าระดับ 5 หรือข้าราชการประเภทอื่นที่เทียบได้  
ไม่ต่ ากว่าระดับ 5 หรือ 
 4.3 ข้าราชการทหาร ต ารวจ ยศตั้งแต่ชั้นสัญญาบัตรขึ้นไป หรือ  
 4.4 พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่ระดับหัวหน้างานขึ้นไป โดยต้องมีหนังสือรับรองระดับ
ต าแหน่งหัวหน้างาน 

 ทั้งนี้ ผู้ค้ าประกันจะต้องยื่น/แสดงเอกสารค้ าประกัน ดังนี้ 
 (1) บัตรประจ าตัวข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจฉบับจริง ของผู้ค้ าประกัน  
 (2) ทะเบียนบ้านของผู้ค้ าประกัน หรือส าเนาทะเบียนบ้านที่ลงลายมือชื่อรับรองว่า 
“ส าเนาถูกต้อง” 
 (3) หนังสือรับรองระดับต าแหน่งของพนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน  2  ฉบับ 

หมายเหตุ  ผู้สอบคัดเลือกได้ในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ 
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  
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- 3 - 
 

5. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สอบคัดเลือกได้รายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง ไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรมศุลกากรจะถือว่าผู้สมัครสอบขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น 
ผู้สอบคัดเลือกได้ไม่มีสิทธิได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวและไม่มีสิทธิได้รับการจ้างงาน กรณีที่ได้รับการจ้างงานไปแล้ว
ก็ต้องออกจากงาน และไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น    

ประกาศ  ณ  วันที่  11  ตุลาคม  พ.ศ.  2561 
 

(ลงชื่อ)     กิตติ  สุทธิสัมพันธ์ 
   (นายกิตติ  สุทธิสัมพันธ์) 
 รองอธิบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
                          อธิบดีกรมศุลกากร  



1. ต ำแหน่งนิตกิร จ ำนวน  148  รำย
ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - นำมสกุล หมำยเหตุ

1 611301000168 นายอรรถพล  ศรีพรหม
2 611301000405 นางสาวมธุริน  ทองบุญ
3 611301000102 นางสาววริศรา  วงค์รักษ์
4 611301000908 นายฟายือรี  อาแว
5 611301000322 นางสาวนัจกร  อิสสภาพ
6 611301000632 นายจิรกฤต  ปิฎกรัชต์
7 611301000290 นางสาวปวิชญา  สุภัทรประทีป
8 611301000412 นางสาวดาวณี  ไอศุริยวงศ์
9 611301000307 นางสาวศิวพร  ยอดค า

10 611301001078 นายชัยกองพล  วงศ์สุเมธ
11 611301001084 นางสาวพศวจี  ปราบพาล
12 611301001090 นางสาวภาวินี  อินพล
13 611301000591 นายสราวุธ  บุษดางาม
14 611301001048 นางสาวพรรณทิภา  กรวิทยโยธิน
15 611301000683 นางสาวกมลชนก  แดงสวัสด์ิ
16 611301000005 นางสาวกนกพร  ดีประเสริฐ
17 611301000792 นายธนทัศน์  สวัสด์ิมงคล
18 611301000300 นายพศิน  ถนอมวงศ์
19 611301000284 นางสาวฤทัยการต์  สายโรจน์พันธ์
20 611301000878 นายเสฎฐวุฒิ  ผลปาน
21 611301000097 นางสาวปัทมาสน์  บรรจงประเสริฐ
22 611301000499 นางสาวรัชนีภรณ์  ปังเส็ง
23 611301000291 นายก้องพิศุทธิ ์ ธรฤทธิ์
24 611301000321 นายรัฐกรณ์  ปันทนา
25 611301000030 นายสิรวิชญ์  ชูเพ็ชรทอง
26 611301000496 นายแชมป์  กองสุข
27 611301001107 นายนรินทร์  สะอิ
28 611301000434 นางสาวกนกวรรณ  พงศ์สวัสด์ิ
29 611301001007 นางสาวธัญรัศม์  กิตติคมเมธา
30 611301000270 นางสาวเกวลิน  รุกขพันธุ์
31 611301000165 นางสาวจิมหงส์  สายงาม
32 611301000777 นางสาวอริยพร  อริยสุนทร

เอกสำรแนบท้ำยประกำศกรมศุลกำกร ลงวันที ่ 11  ตลุำคม  2561
บัญชรีำยชื่อผู้สอบคัดเลือกไดเ้พ่ือจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ในต ำแหน่งนิตกิร ต ำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 

ต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญช ีและต ำแหน่งเจ้ำหน้ำทีธุ่รกำร
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33 611301000869 นางสาวภาณุมาศ  บุตตะกุล
34 611301000525 นางสาวชุติมา  ขุนประจวบ
35 611301000002 นางสาวจินดาภา  รุ่งฟ้า
36 611301000471 นางสาวพิมพร  สีบุตรา
37 611301001016 นายจิตวัต  ธัญธีรภาพ
38 611301000338 นายศรัณย์  ณ พัทลุง
39 611301000604 นายศรัณย์  พรหมอินทร์
40 611301000286 นายกิตติศักด์ิ  รินทะนา
41 611301000636 นายศุภชัย  ข าเปรม
42 611301000188 นางสาวสุภลักษณ์  อุตโรกุล
43 611301000253 นายปัญจพล  โคสะพละกิจ
44 611301000310 นายเทอด  ทนทาน
45 611301000336 นางสาววรรณิดา  อ่อนสุริวงศ์
46 611301000564 นางสาวณริศรา  นิยมราช
47 611301000707 นางสาววาทินี  เมฆวิมล
48 611301000245 นายณัช  ชลายนนาวิน
49 611301000829 นายปพน  บุญยศ
50 611301000010 นายคุณาวัฒน์  สงวนวัฒนา
51 611301000146 นางสาวณภัค   เรืองสงฆ์
52 611301000626 นายฐานันท์  จุ้ยช่วย
53 611301000157 นางสาวพุทธชาด  รัตนมนตรี
54 611301000301 นางสาวนริศรา  พิทักษ์ชัยณรงค์
55 611301000062 นายศรีสุทัด  เกิดแก้ว
56 611301000233 นางสาวภาณินลักษณ์  ลลิตาเศรษฐ์
57 611301000369 นางสาวลลิตภัทร  พรมเสน
58 611301000041 นางสาวนวพร  ชมภูศรี
59 611301000243 นางสาวเกษจรินทร์   ไชยมนตรี 
60 611301000504 นางสาวสุพิชชา  ตุ้มสวัสด์ิ
61 611301000809 นางสาวมนทิรา  บัณฑิตต้นสกุล
62 611301001064 นางสาวอรจิรา  พูนกล้า
63 611301000074 นายณัฐพัชร์  เพชร์ดีไกรกุล
64 611301000055 นายเจิมศักด์ิ  เหลืองประไพกิจ
65 611301000766 นางสาวพิญญานิศร์  จันทร์หอม
66 611301000026 นางสาวรัชฎา  จันดาวงศ์
67 611301000444 นางสาวพัชราภรณ์  นิยมสินธุ์
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68 611301000486 นางสาวศศิวรรณ  เปล่ียนประเสริฐ
69 611301000836 นางสาวนันทิภัคค์  พูนทวีธีรฤทธิ์
70 611301000196 ส.ต.ต.เกรียงไกร  สีหาทอง
71 611301000495 นางสาวนันท์นภัส  ทองวาว
72 611301001075 นางสาวปิยะดา  สุคนธรส
73 611301000277 นางสาวอิสราภรณ์  สุวรรณค า
74 611301001083 นางสาวสลิลลา  ขรรค์ชัยณรงค์
75 611301000181 นางสาวณัฐฐาพันธุ ์ ต้ังศิริรัตนา
76 611301000637 นางสาวนรีกานต์  มากูลต๊ะ
77 611301000398 นางสาวพิชินาถ  ทุน่ใจ
78 611301001170 นายธนนริศร์  จารุศักด์ิกิจชัย
79 611301000580 นางสาวธรินทร์ญา  จันทร์ศรีนวล
80 611301000978 นายพัฒธาวินท์  นันท์วิชชานนท์
81 611301000616 นางสาวอุมาพร  แก้วลาด
82 611301000077 ว่าทีร้่อยตรีหญิงชนิดา  พวงพุม่
83 611301000712 นายนิคม  บรรเทิงใจ
84 611301000117 ว่าทีร้่อยตรีสุกฤษฎิ ์ คล้ายกุ้ง
85 611301000472 นายพงศ์ภัค  เจนวัฒนวิทย์
86 611301000066 นายศุภณัฐ  วรคุณพินิจ
87 611301000171 นางสาวศิรินทร  เตชะปัน
88 611301000417 นางสาวจีรัฐวาดี  จรัสรุ้งชนินธร
89 611301000420 นายทัศน์พล  ทองย่น
90 611301000484 นายภูมิภัทร์  แพทวีทรัพย์
91 611301000550 นางสาวนิลาวรรณ  กดอยู่
92 611301000153 นายเมธาสิทธิ ์ หวังดี
93 611301000382 นางสาวศิริพร  บานใจ
94 611301000677 นางสาวชนัญชิดา  ไชยสถาน
95 611301000546 นายพีรพงษ์  เจ้หนูด้วง
96 611301000101 นายอนันทพงค์  ท่าจีน
97 611301000458 นายกันตพงศ์  ช่วยรักษ์
98 611301000283 นางสาววีรวรรณ  ปัญญาแก้ว
99 611301000468 นายอัครวิธ  จิตตานุปกรณ์

100 611301000642 นายเมธี  ต่ายอ้น
101 611301000163 ว่าทีร้่อยตรีหญิงอภิรดี  ชาญเขตรธรรม
102 611301000666 นางสาวชณาภัทร  ประพันธ์

หน้า 3/12



1. ต ำแหน่งนิตกิร จ ำนวน  148  รำย
ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - นำมสกุล หมำยเหตุ
103 611301001025 นางสาววัลยา  เอ็มบุตร
104 611301001091 นางสาวอรทัย  เผือกไชย
105 611301000267 นางสาวปัทวิกา  เขตอนันต์
106 611301000403 นางสาวพรชนก  ศูนย์จันทร์
107 611301000761 นางสาวกิติยา  สามนคร
108 611301000992 นางสาวฐิติชญาน์  ทวีนันท์เชยโชติ
109 611301000741 นางสาวอรชุมา  ธรรมกามี
110 611301000887 ว่าทีร้่อยตรีปวัตน์  ทวีศักด์ิ
111 611301000029 นางสาวอมรรัตน์  วิผาลา
112 611301000686 นางสาวอิศราภรณ์  สันมณีวรรณ
113 611301001018 นางสาวนัฐยา  บุญมาก
114 611301000821 นางสาวปิย์ญาพร  กิวสันเทีย๊ะ
115 611301000482 นางสาวพรอุมา  ยอดประเสริฐ
116 611301001032 นางสาวกรกนก  จิตรเพียร
117 611301000873 นายกิตติศักด์ิ  มาสวัสด์ิ
118 611301000881 นายภูผงาด  เพชรสงฆ์
119 611301000947 นางสาวทัตติยา  มาตรไตร
120 611301001006 นางสาวฐิติมา  เกิดทอง
121 611301000413 นางสาวธนพร  อินทกาญจน์
122 611301000076 นางสาวชนาพร   ชูมณี
123 611301000783 นางสาวนารีรัตน์  คะกะเนปะ
124 611301001051 นางสาวธนพร  สุวรรณมณี
125 611301000373 นางสาวมารินทร์  กาญจนกุล
126 611301000606 นายชาตา  ขาวข า
127 611301000266 นางสาวมาลัยวรรณ  พงษ์กระฉัตร
128 611301000364 นางสาวพานิชย์  ช านิยันต์
129 611301000945 นายสุกิต  กังวล
130 611301000158 นายณัฐปคัลภ์  อินทุรัตน์
131 611301000306 นายโกติยา  บุตตะสีลา
132 611301000037 นางสาวศิรินภา  ดวงศิริ
133 611301000052 นางสาวธชาษร  สร้อยอุดม
134 611301000749 นายพัฒนโชติ  เหมือนคิด
135 611301001039 นายสกรรจ์  ปิน่ทองค า
136 611301000069 นางสาวสุภาพร  โพธิอ์ยู่
137 611301000535 นายสหจร  สังขสุจิต

หน้า 4/12



1. ต ำแหน่งนิตกิร จ ำนวน  148  รำย
ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - นำมสกุล หมำยเหตุ
138 611301000548 นายวิทวัส  กล้วยดี
139 611301000040 นายวรเมธ  ชาตินักรบ
140 611301000478 นางสาวกมลพร  ฉายโช้น
141 611301000127 นายอกนิษฐ์  ชูเกล้ียง
142 611301000088 นายอัครเดช  วรบุตร
143 611301001047 นางสาวศศิธร  สิทธิสาร
144 611301000247 นายทวิช  บัวภา
145 611301001158 นายนพดล  เด็นหมิน
146 611301001138 นายศิวกร  เพ็ชรสีเงิน
147 611301000064 นายสุทธิพงศ์  อุ่นเรือน
148 611301000386 นายบุญชนะ  ไม้สุวรรณกุล

หน้า 5/12



2. ต ำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ จ ำนวน  16  รำย
ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - นำมสกุล หมำยเหตุ

1 611302000108 นายณัฐชนน  ตุ้มวารีย์
2 611302000047 นายภูวนารถ  กาวิชัย
3 611302000056 นายปรีดี  กิมานนท์
4 611302000097 นายธนากร  โชติเนตร
5 611302000096 นางสาวธีร์จุฑา  นาคชลธี
6 611302000002 นายเอกนิก  ปานสังข์
7 611302000133 นางสาววัธธณี  การสมดี
8 611302000079 นายศักด์ิสิทธิ ์ ไพยริน
9 611302000049 นางสาวกรรณิกา  จอมสูงเนิน

10 611302000074 นายวุฒิชัย  จุลมานะ
11 611302000168 นายเจษฎา  แสนใหญ่
12 611302000160 นายสาริศ  สิทธิชอบธรรม
13 611302000020 นายรัตธสิทธิ ์ มกุลสิริไพศาล
14 611302000040 นายพิสิษฐ์  เจนเวชประเสริฐ
15 611302000007 นายปกรณ์  แซ่พัว
16 611302000144 นายพิภพ  ใยเพชร
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3. ต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชี จ ำนวน  16  รำย
ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - นำมสกุล หมำยเหตุ

1 611303000003 นางสาวนภาพร  นาวา
2 611303000129 นายจุมพล  พิศาล
3 611303000058 นางสาวปวีณา  ชูบัวขาว
4 611303000139 นายอิสระพงศ์  วงษ์ปิน่
5 611303000120 นางสาวเนตรนภา  เกียรติธ ารงกิจ
6 611303000013 นางสาวปิยะดา  ผาสุข
7 611303000096 นางสาวนิติยา  ใยเพชร
8 611303000066 นางสาวสุพรรษา  สุขเกษม
9 611303000076 นางสาวนิชนิชา  สร้อยทอง

10 611303000226 นางสาวพิชญาณัฐ  ภูบังเดือน
11 611303000019 นางสาวกรรณิการ์  แก่นพิทักษ์
12 611303000026 นางสาวอรสินี  ศรีโยธี
13 611303000067 นางสาวรัตนาพร  เกตุป่ากะพี้
14 611303000040 นางสาวนาเดีย  ดาเดะ
15 611303000085 นางสาวดุจดาว  เลาหบุตร
16 611303000044 นางสาวจารุวรรณ  ทิวจันทร์

หน้า 7/12



4. ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำทีธุ่รกำร จ ำนวน  133  รำย
ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - นำมสกุล หมำยเหตุ

1 611304000305 นางสาวอุษาสวรรค์  ต้นวงศ์ธวัฒน์
2 611304000217 นางสาวกรรณิการ์  ตะเมือง
3 611304000168 นางสาวฐณิดา  วัฒนามงคลเนตร์
4 611304000015 นางสาวศิริรัตน์  เครืออนันต์
5 611304000010 นางสาวมุทิตา  ธรรมชัยโสภิต
6 611304000060 นางสาวสุนิสา  ตามวิสัย
7 611304000020 นางสาวนารีรัตน์  เรืองวุฒิ
8 611304000090 นางสาวศิวภรณ์  ทองไซร้
9 611304000388 นางสาวปนัดดา  ทองชื่น

10 611304000046 นางสาวสรัญธร  ฐานะธนทิพย์
11 611304000342 นางสาวยุพาวดี  ศรีตอง
12 611304000043 นางสาวกนกพร  นวศิริคุณ
13 611304000004 นางสาวสุพัตรา  ไกรสร
14 611304000011 นางสาวศศินิภา  ยามเสด็จ
15 611304000283 นางสาวธนภรณ์  แสงแปลง
16 611304000068 นางสาวสุขฤทัย  พร้ิงเพราะ
17 611304000329 นางสาวชรัญญา  ฝ้ันกันทา
18 611304000124 นางสาวนันทภัค  สายรัตน์
19 611304000085 นางสาวเสาวลักษณ์  ต้ังพูลเจริญ
20 611304000179 นางสาวอนุตดา  จาดเปรม
21 611304000008 นางสาวเบญจรัตน์   ผิวทอง
22 611304000023 นายณัฐดนัย  นิลมานนท์
23 611304000222 นางสาวปุณณดา  จิรภาวิโชค
24 611304000003 นางสาวสาติยา  ไกรสร
25 611304000325 นางสาวศิรินรัตน์  มูลกวนบ้าน
26 611304000038 นางสาวรัตนรัตน์  ปานคง
27 611304000044 นายธนวิน  ลาภสิริสวัสด์ิ
28 611304000134 นางสาวสุนิสา  ปานเพ็ชร
29 611304000167 นางสาวปาณิสรา  อังกุระ
30 611304000138 นางสาวภัควลัญชญ์  โลหะการ
31 611304000022 นางสาวมนัสนันท์  แก้วโสวัฒนะ
32 611304000099 นางสาวอริยา  แก้วแท้
33 611304000006 นางสาวกาญจนทิพา  บัวขวัญ
34 611304000030 นางสาวรัตนาวดี  ศุกร์เพ็ง
35 611304000055 นางสาวเรวดี  ค าช่วย
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4. ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำทีธุ่รกำร จ ำนวน  133  รำย
ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - นำมสกุล หมำยเหตุ

36 611304000048 นางสาวณัฐชานันท์  ชุ่มเพ็งพันธุ์
37 611304000086 นางสาวปรียานุช  ขุนนุชนารถ
38 611304000035 นางสาวปวรวรรณ  ปรางถาวร
39 611304000114 นางสาวสุนิสา  สุราวุธ
40 611304000180 นางสาวธนาภรณ์  อินทร์วิลัย
41 611304000076 นางสาวธาริณี  ภักดีมง
42 611304000295 นางสาวกิติญา  งามจันทร์
43 611304000133 นางสาวสุริษา  ตันชูชีพ
44 611304000274 นางสาวธนาภา  สอนใต้
45 611304000079 นางสาวพรเพิม่  ประกอบแก้ว
46 611304000319 นางสาวธัญญลักษณ์  มั่นสุวรรณ
47 611304000034 นางสาวพรพรรณ  บุญสว่าง
48 611304000009 นางสาวภัทรภร  ธรรมชัยโสภิต
49 611304000163 นางสาววชิราภรณ์  หัตถิรางกูร
50 611304000147 นายอรรถพล  โพธิจ์ันทร์
51 611304000002 นายณัฐภพ  กลมขุนทด
52 611304000074 นางพัชรินทร์    เลิศวิสาลสิน
53 611304000032 นางสาวภาณิญา  วนาพฤกษ์พงศ์
54 611304000184 นางสาวภัทรสิริ  ตระกูลบุญเดช
55 611304000064 นายหฤษฎ์  ศิลปเสวต
56 611304000109 นายกฤตวัชร์  ศิริเลิศพิทักษ์
57 611304000054 นางสาวณิชารีย์  แสนวิเศษ
58 611304000052 นางสาวรัตนา   ผาอินทร์
59 611304000067 นางสาวอภิญญา  นักล า
60 611304000235 นางสาวอิษฏา  ฉัตรอินตา
61 611304000083 นางสาวอโณทัย   ฉัตรเงิน
62 611304000326 นางสาววรรณนิภา  ดิษฐณเมือง
63 611304000116 นางสาวชุลีวรรณ  สุขวัฒนะกุล
64 611304000125 นางสาวศิริพร  กุลสา
65 611304000255 นางสาวปุณณภา   ค าสิงห์นอก
66 611304000174 นายธรรมรัตน์  สิงห์ประสาท
67 611304000001 นางสาวนภัสนันท์ (ภัทรานิษฐ์)  กิตติญาจีราวัชร์
68 611304000005 นางสาวปรมาภรณ์  เรืองเนตร์
69 611304000066 นางสาวพิมพ์ญาดา  พัชรวรรณทัศน์
70 611304000126 นางสาวณิรินทร์รดา  มูลธิ

หน้า 9/12



4. ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำทีธุ่รกำร จ ำนวน  133  รำย
ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - นำมสกุล หมำยเหตุ

71 611304000339 นางสาวจรรยา   อยู่บุญ
72 611304000323 นายสุพาสน์  บัวศิริ
73 611304000188 นางสาวพลอย  ผลบุญ
74 611304000104 นางสาวรินรดา  คาถา
75 611304000227 ว่าทีร้่อยตรีจิรพัฒน์  สีมาพลกุล
76 611304000389 นางสาวรวีวรรณ  ทองดอนใหม่
77 611304000169 นางสาวอมรรัตน์  โมรา
78 611304000195 นางสาวอภิญญา  ใจตรง
79 611304000196 นางสาวอ าพร  ภักดีดร
80 611304000381 นายพิษณุ  ชูชมชื่น
81 611304000244 นางสาวเพชรรัตน์  พิลาบุตร
82 611304000341 นางสาวกนกวรรณ  กาเกษ
83 611304000017 นางสาวลดาวัลย์  สุวรรณสิทธิ์
84 611304000139 นางสาวผกามาศ  พันธุพ์รม
85 611304000273 นางสาวธัญชนก  ใจอุ่น
86 611304000018 นายภาณุพงษ์  แน่งน้อย
87 611304000053 นางสาววรรณิศา  มะโนธรรม
88 611304000075 นางสาววนิดา   คมพานิช
89 611304000320 นางสาวจันจิรา  เต๊ะหมาน
90 611304000027 นายณภัทร  พรมชัย
91 611304000284 นางสาวจินดาวรรณ  หนูคง
92 611304000153 นางสาวคนึงนิตย์  เพ็งจันทร์
93 611304000241 นางสาวศิริภา  ธิมา
94 611304000311 นายราชัน  งามแป้น
95 611304000031 นางสาวภัททิยา  วนาพฤกษ์พงศ์
96 611304000073 นางสาวอารยา  เปล่ียนเปรม
97 611304000136 นางสาวฑิตยากร  ปรียานนท์
98 611304000065 นางสาวสุภัทรา  กริชนิกร
99 611304000190 นางสาวณัฐพร  เย็นประเสริฐ

100 611304000330 นางสาววาสนา  พลเยี่ยม
101 611304000294 นายต่อ  เหมือนแก้ว
102 611304000165 นางสาววรวีร์  ฮวดหุน่
103 611304000287 นางสาววรัญญา  เอกรัตน์
104 611304000315 นางสาวศิรประภา  อัมพุประภา
105 611304000377 นางสาวเสาวลักษณ์  พรมพิราม
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4. ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำทีธุ่รกำร จ ำนวน  133  รำย
ล ำดบัที่ เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - นำมสกุล หมำยเหตุ
106 611304000248 นางสาวศิริภรณ์  พรพันธ์บุญปลูก
107 611304000260 นางสาวจิราภรณ์  คงศรีทอง
108 611304000225 นางสาวลฎาภา  นาวาล่อง
109 611304000383 นางสาวศุภรัตน์  หุน่พงษ์
110 611304000095 นางสาวสายสุดา  แจ่มใส
111 611304000045 นางสาวธีราวดี  สอนดอนไพร
112 611304000088 นายวีระวัฒน์  เหล็กพิมาย
113 611304000151 นางสาวสุพัตรา  ศรีอัมพรกระจ่าง
114 611304000025 นางสาวสิริวรรณ  ปานสม
115 611304000193 นางสาวอรอุมา  สุดศรี
116 611304000321 นางสาวลภัสรดา  โทปุรินทร์
117 611304000061 นางสาวเมทิกา  มหจิรานนท์
118 611304000111 นางสาวจันทมา  โพธิท์อง
119 611304000191 นางสาวณิชากร  เจริญผล
120 611304000303 นางสาวจุฑาทิพย์  ต้ังบรรพต
121 611304000157 นางสาวธิติพร  ประกาสิเน
122 611304000047 นางสาวอริษา  สุขเจริญ
123 611304000089 นางสาวสินิตา  สิงห์แก้ว
124 611304000082 นางสาวกิ่งดาว  จันทร์พร
125 611304000279 นางสาวอนัญญา  ใจมา
126 611304000301 นางสาวแพรพรรณ  แก้วม่วง
127 611304000239 นางสาวสุมาลี  วิมลมุข
128 611304000162 นางสาวกวินทิพย์  ฉ่ าบุรุษ
129 611304000123 นางสาวชญาภา  รุ่งเรืองรักษา
130 611304000361 นางสาวณัฎฐณิชา  สุภาพบุรุษ
131 611304000115 นางสาวชลีรัตน์  ต๊ิบแก้ว
132 611304000012 นางสาวพิมลพรรณ  ชัยอ้าย
133 611304000328 นางสาวนพรัตน์  ทองเมือง
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1. ต ำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ จ ำนวน  7  รำย
เลขประจ ำตวัสอบ

611302000158 นายธรรมนูญ  ปราบปัญจะ คุณวุฒิฯ ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
611302000042 นายไพวัลย์  พินชนะ คุณวุฒิฯ ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
611302000162 นางสาวศิวนาถ  ชาวนา คุณวุฒิฯ ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
611302000099 นางสาวนิศารัตน์  รังสรรค์ คุณวุฒิฯ ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
611302000135 นายธนเทพ  จันทรักษ์ คุณวุฒิฯ ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
611302000128 นายสิรภพ  ธนะมูล คุณวุฒิฯ ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
611302000120 นายคงอนันต์  แย้มพินิจ คุณวุฒิฯ ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร

1. ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำทีธุ่รกำร จ ำนวน  7  รำย
เลขประจ ำตวัสอบ

611304000242 นางสาวอมรรัตน์  ทองค า คุณวุฒิฯ ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
611304000288 นางสาววิชญ์ชยา  วังหอม คุณวุฒิฯ ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
611304000028 นายชนานนท์  ทองจันทร์ คุณวุฒิฯ ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
611304000152 นายพงศกร  ช่อเจริญรัตน์ คุณวุฒิฯ ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
611304000117 นายณัฐวุฒิ  เจริญผล คุณวุฒิฯ ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
611304000289 นางสาวเบญจพัทร  จึงเจริญ คุณวุฒิฯ ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
611304000146 นางสาวจันทร์เพ็ญ  พาภักดี คุณวุฒิฯ ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร

เอกสำรแนบท้ำยประกำศกรมศุลกำกร ลงวันที ่ 11  ตลุำคม  2561
บัญชรีำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 

ทีม่คุีณสมบัตไิมต่รงตำมประกำศกรมศุลกำกร ลงวันที ่17 พฤษภำคม 2561  
เรื่อง รับสมคัรสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ในต ำแหน่งนิตกิร ต ำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 

ต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญช ีและต ำแหน่งเจ้ำหน้ำทีธุ่รกำร

ชื่อ - นำมสกุล หมำยเหตุ

ชื่อ - นำมสกุล หมำยเหตุ

หน้า 12/12


