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ประกาศกรมศุลกากร 
เรื่อง  รายช่ือผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษ  

ในต าแหน่ง Program Coordinator (นักจัดการงานทั่วไป) เพื่อปฏิบัติงานประจ า  
ณ ส านักงานเสริมสร้างขีดความสามารถในภูมิภาคเอเชีย/แปซิฟิกขององค์การศุลกากรโลก  

(WCO Asia Pacific Regional Office for Capacity Building : ROCB A/P)  
และก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 

----------------------------------- 
 

  ตามที่ได้มีประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษ ในต าแหน่ง Program Coordinator (นักจัดการงานทั่วไป) เพ่ือปฏิบัติงาน
ประจ า ณ ส านักงาน ROCB โดยด าเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ 17 - 26 กุมภาพันธ์ 2563  นั้น 

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
คัดเลือกและการประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกข้างต้นนี้ กรมศุลกากรได้ตรวจเอกสารและประกาศ
ตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครสอบคัดเลือกว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป  
ไม่มีลักษณะต้องห้าม และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังนั้น หากปรากฏ
ภายหลังว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกรายใด มีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งไม่ตรงตามประกาศ
รับสมัคร หรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัคร ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิที่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครสอบ
คัดเลือกรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ 

กรณีผู้สมัครสอบที่ได้สมัครแล้ว แต่ไม่มีรายชื่อในประกาศกรมศุลกากร  ให้ผู้สมัครสอบ
น าบัตรประจ าตัวสอบ และบัตรประจ าตัวประชาชน ไปยื่นกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ ฝ่ายสรรหาและเลือกสรร 
ส่วนบริหารงานบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 10 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร ภายในวันที่ 
16 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 0 2667 6305 ทั้งนี้ กรมศุลกากร จะตรวจสอบ
หลักฐาน และประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพ่ิมเติม (ถ้ามี) โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์กรมศุลกากร 
www.customs.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หัวข้อย่อย “ข่าวรับสมัครงาน” ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 
หากไม่ด าเนินการตามก าหนดเวลาดังกล่าว จะไม่สามารถเข้าสอบคัดเลือกในครั้งนี้ได้ 

กรมศุลกากร จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษ 
ในต าแหน่ง Program Coordinator (นักจัดการงานทั่วไป) เพ่ือปฏิบัติงานประจ า ณ ส านักงาน ROCB และก าหนด
วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังต่อไปนี้ 

 1. รายช่ือผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษ ในต าแหน่ง 
Program Coordinator (นักจัดการงานทั่วไป) เพื่อปฏิบัติงานประจ า ณ ส านักงาน ROCB ปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
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2. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 
 ให้ผู้สมัครสอบ เข้าสอบภาคความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบอัตนัย (ภาษาอังกฤษ) ดังนี้ 

วัน และเวลาสอบ เลขประจ าตัวสอบ สถานทีส่อบ 
อุปกรณ์ที่ใช้ 
ในการสอบ 

วันเสาร์ที่ 
21 มีนาคม 2563 

เวลา 09.00 – 11.00 น. 

631303000001 
ถึง 

631303000030 

ห้องประชุมสถาบัน
วิทยาการศุลกากร 1  
ชั้น 16 อาคาร 120 ปี  
กรมศุลกากร 

กรมศุลกากร 
เป็นผู้จัดเตรียมปากกา
หมึกสีน้ าเงินให้ผู้เข้าสอบ 
 

 กรมศุลกากรจะเรียกผู้สมัครสอบเข้าห้องสอบ ในเวลาประมาณ 08.30 น. เพ่ือชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ในเวลา 08.45 น. และเริ่มสอบ เวลา 09.00 น. โดยให้ผู้สมัครสอบ
ใช้อุปกรณ์และกระดาษค าตอบที่กรมศุลกากรจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น  

3. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก   
 ให้ผู้สมัครสอบปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้ 

 3.1 ผู้เข้าสอบจะต้องแต่งกายตามที่กรมศุลกากรก าหนด ดังนี้ 
 3.1.1 ต้องแต่งกายโดยสวมเสื้อยืดแขนสั้นไม่มีกระดุมหรือซิป สวมกางเกงขายาว  
(ห้ามสวมกางเกงยีนส์) 
  3.1.2 ขณะท าการสอบ ต้องถอดรองเท้า ถุงเท้า ถุงน่อง ไว้ข้างโต๊ะที่นั่งสอบ 
  3.1.3 ห้ามสวมนาฬิกา เครื่องประดับ หรือวัสดุตกแต่งทุกชนิดเข้าห้องสอบ 
  3.1.4 ผู้เข้าสอบทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีที่ผมยาวปิดใบหู จะต้องรวบผม 
ให้เรียบร้อยด้วยยางรัดผมแบบเรียบ 
  3.1.5 สุภาพสตรีที่นับถือศาสนาอิสลามอนุญาตให้สวมเสื้อแขนยาวและใส่ผ้าคลุมศีรษะ 
(ฮิญาบ) สีขาว ไม่มีลวดลาย โดยใช้เข็มกลัด (ท่ีไม่ใช่เครื่องประดับ) ติดไว้ด้านหลัง  
 3.2 เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และห้องสอบ 
 3.3 หลักฐานที่ต้องน ามายื่นในวันสอบภาคความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะต าแหน่ง 
  3.3.1 บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีรูปถ่าย 
และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักระบุชัดเจน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจ าตัว
ทหารกองประจ าการ หรือใบอนุญาตขับรถที่มีรูปถ่าย และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก หรือหนังสือเดินทาง 
(Passport) หากไม่มีบัตรหรือเอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ ให้ใช้ใบรับรองข้อมูลส่วนบุคคล 
ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่แทน ทั้งนี้ หากเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบ 
จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ  
  3.3.2 บัตรประจ าตัวสอบ ที่กรมศุลกากรออกให้ 
  หากไม่มีหลักฐานตามข้อ 3.3.1 และ 3.3.2 มาแสดงจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
โดยเด็ดขาด 
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 3.4 การสอบภาคความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง ผู้เข้าสอบ
ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
  3.4.1 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มท าการสอบไปแล้ว 30 นาท ี
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
  3.4.2 ผู้เข้าสอบจะออกจากห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อการสอบได้ด าเนินการไปแล้ว
ไม่น้อยกว่า 45 นาที นับตั้งแต่หัวหน้าห้องสอบประกาศให้เริ่มท าข้อสอบ 
  3.4.3 ผู้ เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่ งสอบที่ก าหนดให้  ผู้ใดนั่งสอบผิดที ่ 
จะให้ยุติการสอบและไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน 
 3.4.4 ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
โดยเคร่งครัด 
 3.4.5 เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบ ต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบคนอื่น
หรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
  3.4.6 ห้ามสูบบุหรี่ หรือส่งเสียง หรือกระท าการอันเป็นการรบกวนผู้อ่ืน 
  3.4.7 ห้ามคัดลอกข้อสอบ หรือน าข้อสอบ และกระดาษค าตอบ ออกจากห้องสอบ
โดยเด็ดขาด 
 3.4.8 เมื่อหมดเวลาสอบ และกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดท าข้อสอบ 
ต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได ้ต่อเมื่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว 
 3.5 ห้ามน าโทรศัพท์มือถือ นาฬิกา นาฬิกาโทรศัพท์ (Smart watch) เครื่องประดับ
ทุกชนิด ต ารา หนังสือ บันทึกข้อความ กุญแจ กุญแจรีโมทรถยนต์ เครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ทุกชนิดที่สามารถใช้ในการสื่อสาร บันทึกภาพ บันทึกข้อมูล และอุปกรณ์ที่ใช้ในการค านวณ กระเป๋า
สัมภาระ หรือวัสดุอ่ืนใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบ เข้าไปในห้องสอบโดยเด็ดขาด  
 ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ หรือทุจริต หรือพยายามทุจริตในการสอบ 
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ หรือให้ยุติการสอบ และ/หรืองดการให้คะแนนในการสอบภาคความรู้ทั่วไป และ
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งนี้  

  4. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถ
ที่ใชเ้ฉพาะต าแหน่ง และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

กรมศุลกากรจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถ
ที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 ณ ชั้น 1 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร และทางเว็บไซต์กรมศุลกากร www.customs.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” 
หัวข้อย่อย “ข่าวรับสมัครงาน” 

ประกาศ  ณ  วันที่   10  มีนาคม  พ.ศ. 2563 
 

(ลงชื่อ)    กิตติ  สุทธิสัมพันธ์ 
 (นายกิตติ  สุทธิสัมพันธ์) 

 รองอธิบดี  รักษาการในต าแหน่ง 
 ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี  ปฏิบัติราชการแทน 
 อธิบดีกรมศุลกากร 

 



แตงกายเขาสอบ

อยางไร ?
การแตงกาย

2. หามสวมนาิกา เครื่องประดับ หรือวัสดุตกแตงทุกชนิดเขาหองสอบ

1. สวมเสื้อยืดแขนสั้นไมมีกระดุมหรือซิป สวมกางเกงขายาว 

(หามสวมกางเกงยีนส)

3. หากมีผมยาวปดใบหู ตองรวบผมใหเรียบรอย

ดวยยางรัดผมแบบเรียบ

4. สุภาพสตรีที่นับถือศาสนาอิสลาม

อนุญาตใหสวมเสื้อแขนยาว และใสผาคลุม

ศีรษะ (ฮิญาบ) สีขาว ไมมีลวดลาย โดยใชเข็มกลัด 

(ที่ไมใชเครื่องประดับ) ติดไวที่ดานหลัง

• Background image Designed by starline / Freepik.com



ผูเขาสอบตองเตรียมตัวอยางไร?
*ไมอนุญาตใหผูปกครอง ญาติ หรือผูติดตาม ที่ไมมีสวนเกี่ยวของกับการสอบขึ้นอาคาร

1. บัตรประจำตัวประชาชน 
หรือบัตรประจำตัวเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถายและเลขประจำตัวประชาชน 

13 หลัก หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (Passport)

2. บัตรประจำตัวสอบ ที่กรมศุลกากรออกให

3. อุปกรณที่ใชในการสอบ
กรมศุลกากรเปนผูจัดเตรียมปากกาหมึกสีน้ำเงิน ดินสอดำ 2B และยางลบ

ใหผูเขาสอบ

มาตรการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19

ผูเขาสอบตองมาถึงหองสอบกอนเวลาสอบอยางนอย 1 ชั่วโมง เพื่อดำเนินการ ดังนี้
               กรมศุลกากรจะทำการตรวจวัดอุณหภูมิรางกายกอนเขาอาคาร 120 ป กรมศุลกากร อุณหภูมิรางกาย

               ตองต่ำกวา 37.5  C (หากอุณหภูมิรางกายเกิน 37.5  C ใหนั่งพัก 5 นาที แลววัดซ้ำอีกครั้ง หากอุณหภูมิ

               รางกายยังคงเกิน 37.5  C จะไมไดรับอนุญาตใหเขาอาคาร)

● ผูเขาสอบทุกคนตองสวมหนากากอนามัยเขาหองสอบ 

● ผูเขาสอบทุกคนตองลางมือดวยสบู หรือใชแอลกอฮอลเจลลางมือ 

  กอน – หลัง เขาหองสอบทุกครั้ง

ใหผูสมัครสอบทำแบบประเมินความเสี่ยงตอการติดเชื้อ COVID-19 โดยใชแบบประเมิน

ความเสี่ยงดวยตนเองของโรงพยาบาลราชวิถี http://rajavithi.emergencymed.net/corona/

หรือสแกน QR CODE ดานขาง ผูที่มีผลการประเมินอยูในกลุมมีความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโรค

หรือติดเชื้อโรค CORONA VIRUS 2019 ใหปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข

อยางเครงครัด และติดตอเจาหนาที่ฝายสรรหาและเลือกสรร กรมศุลกากร ทันที
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จ ำนวน 30 คน
เลขประจ ำตัวสอบ

631303000001 นางสาว สิรีรัศม์ิ เบญจศุภาพงศ์

631303000002 นางสาว ธัญญารัตน์ แสงพราย

631303000003 นางสาว ศุภิสรา  ศรีวุฒิชาญ

631303000004 นางสาว ภัทรพักตร์ นพนาคีพงษ์

631303000005 นางสาว รศวรรณ สุนิติสาร

631303000006 นางสาว ณัฐนิชา เสือทิม

631303000007 นางสาว พิมพ์พรรณ แวดล้อมญาติ

631303000008 นางสาว งามสิรี งามทรัพย์มณี

631303000009 นางสาว วรญาดา วรสันต์

631303000010 นางสาว กมลลักษณ์ กาวิจิตร

631303000011 นาย จักรวาลย์ เปาริก

631303000012 นาย ศิกวัส ศรีประภาพร

631303000013 นาย เมธากร วิไลเลิศพงศ์พันธ์

631303000014 นางสาว วิชญาภรณ์ เวชสถล

631303000015 นางสาว รุ้งแพรวพรรณ นาคตรีทิพย์

631303000016 นางสาว เรณุกาภ์ สุทธิอาจ

631303000017 นาย นนทิวรรธน์ แพร่ไชยกูล

631303000018 นางสาว ณิชกมล รักสิทธิธรรม

631303000019 นางสาว สิวินีย์ บุญชนะวิวัฒน์

631303000020 นางสาว ธัญลักษณ์ คงสนิท

631303000021 นางสาว กนกวรรณ เธียนชัยวัฒนา

631303000022 นางสาว ธนภรณ์ แบบประเสริฐ

631303000023 นางสาว ขวัญชนก เตชาพลาเลิศ

631303000024 นางสาว ชญานิน วาณิกบุตร

เอกสำรแนบท้ำยประกำศกรมศุลกำกร ลงวันท่ี  10  มีนำคม  2563
เร่ือง  รำยช่ือผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้ำงเป็นลูกจ้ำงช่ัวครำวกรณีพิเศษ 

ในต ำแหน่ง Program Coordinator (นักจัดกำรงำนท่ัวไป) เพ่ือปฏิบัติงำนประจ ำ 
ณ ส ำนักงำนเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในภูมิภำคเอเชีย/แปซิฟิกขององค์กำรศุลกำกรโลก 

(WCO Asia Pacific Regional Office for Capacity Building : ROCB A/P) 
และก ำหนดวัน เวลำ สถำนท่ีสอบ และระเบียบเก่ียวกับกำรสอบ

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และ นามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในใบสมัครสอบ หน้าท่ี 1 จาก 2



จ ำนวน 30 คน
เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล

631303000025 นางสาว นภสร ใคร่กระโทก

631303000026 นางสาว รสธร รุ่งเรือง

631303000027 นางสาว กัญญาวรัตน์ สิทธิกุลพานิชย์

631303000028 นางสาว นวรัตน์ ศักด์ิสุมลรัตน์

631303000029 นาย พลศักด์ิ ช่อมณี

631303000030 นางสาว ชนัญชิตา เรืองโอชา

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และ นามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในใบสมัครสอบ หน้าท่ี 2 จาก 2


