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ประกำศกรมศุลกำกร 
เรื่อง บัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรเพื่อจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป 

ในต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน ต ำแหน่งนิติกร  
ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่วิเทศสัมพันธ์ และต ำแหน่งนำยช่ำงศิลป์ 

.................................................. 

  ตามที่ได้มีประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ในต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ต าแหน่งนิติกร ต าแหน่งเจ้าหน้าที่
วิเทศสัมพันธ์ และต าแหน่งนายช่างศิลป์  นั้น 

  บัดนี้ การเลือกสรรได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรมศุลกากรจึงขอประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการเลือกสรร และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในต าแหน่งเจ้าหน้าที่
วิเคราะห์นโยบายและแผน ต าแหน่งนิติกร ต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ และต าแหน่งนายช่างศิลป์ และขอแจ้ง
ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปทราบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบท้าย 

1.1 ต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
1.2 ต าแหน่งนิติกร 
1.3 ต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 
1.4 ต าแหน่งนายช่างศิลป์ 

2. บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบก าหนด 2 ปี นับตั้งแต่วันประกาศ
รายชื่อเป็นต้นไป และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันถูกยกเลิก
การข้ึนบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ 

2.1 ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในต าแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร 
2.2 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจัดจ้างภายในเวลาที่ก าหนด 
2.3 ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามก าหนดวัน เวลา ทีส่่วนราชการก าหนด 

3. หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัคร ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิ 
ตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ว่าผู้สมัครรายนั้นจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับการจัดจ้าง
เป็นพนักงานราชการทั่วไปในต าแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร 

4. ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป มารายงานตัว
ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 โดยผู้ที่อยู่ในล าดับที่จริงให้มารายงานตัวเวลา 09.30 น. และผู้ที่อยู่ในล าดับที่
ส ารองให้มารายงานตัวเวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 10 อาคาร 120 ปี  
กรมศุลกากร ดังนี้ 

 
 

/(1) ต าแหน่ง... 
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(1) ต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ล าดับที่  1 - 7    (ล าดับที่จริง) 
 ล าดับที่  8 - 10 (ล าดับที่ส ารอง) 

(2) ต าแหน่งนิติกร ล าดับที่  1 - 17     (ล าดับที่จริง) 
  ล าดับที่  18 - 22  (ล าดับที่ส ารอง) 

(3) ต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ล าดับที่  1 - 2  (ล าดับที่จริง) 
   ล าดับที่  3  (ล าดับที่ส ารอง) 
(4) ต าแหน่งนายช่างศิลป์ ล าดับที่  1  (ล าดับที่จริง) 

  ล าดับที่  2  (ล าดับที่ส ารอง) 

หากล าดับที่จริงไม่มารายงานตัวหรือมารายงานตัวแต่สละสิทธิ์ ผู้อยู่ในล าดับที่ส ารอง
ล าดับถัดไปจะได้รับสิทธิเข้ารับการจัดจ้าง ทั้งนี้ หากล าดับที่จริงและล าดับที่ส ารองไม่มารายงานตัวในวันและเวลา
ที่ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์โดยไม่ประสงค์จะรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตามที่ผ่านการเลือกสรร 
และกรมศุลกากรก าหนดให้ผู้ผ่านการเลือกสรร เริ่มปฏิบัติหน้าที่ราชการในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563  

5. ผู้ผ่านการเลือกสรรตามข้อ 4. ต้องน าหลักฐานมายื่น/แสดงในวันรายงานตัว ดังนี้ 
5.1 ให้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน  
5.2 ให้แสดงทะเบียนบ้าน หรือส าเนาทะเบียนบ้านที่ลงลายมือชื่อรับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” 
5.3 ส าเนาบัตรประกันสังคม (ถ้ามี) จ านวน  1  ฉบับ 
5.4 รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จ านวน  1  รูป 
5.5 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม

ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 

6. ในวันท าสัญญาจ้าง ผู้ได้รับการจัดจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการอ่ืน 

ประกาศ  ณ  วันที่  6  ธันวาคม  พ.ศ. 2562 
 

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

 



1. ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำท่ีวิเครำะห์นโยบำยและแผน จ ำนวน  89  รำย
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

1 621201000225 นางสาวมุทิตา  ธรรมชัยโสภิต
2 621201000045 นางสาวกุณช์ลภัส  สุขสุเมฆ
3 621201000027 นางสาวพัชราภรณ์  อ่ิมจิตร
4 621201000020 นายอติสันต์  สุหลง
5 621201000230 นางสาวรัตนตรัย  ทวนทอง
6 621201000169 นายศุภณัฐ  บัวผัน
7 621201000071 นางสาวเจษฐ์อาภา  เบญจพงศ์
8 621201000978 นางสาวฐิตาภรณ์  เป้าน้อย
9 621201000167 นายสุวพิชญ์  พยัคฆพงษ์

10 621201000368 นางสาวอลิสา  อังคะชัยวนิชสกุล
11 621201000570 นายสรวิศ  พยุงศักด์ิ
12 621201000146 นางสาวธิติสุดา  คุณสิม
13 621201000018 นางสาวณัฐวรา  พุ่มเรือง
14 621201000085 นางสาวปิณฑิรา  สุขสุนทรีย์
15 621201000886 นายพีระพล  วารีเพชร
16 621201001745 นางสาวปติมา  วาจานนท์
17 621201000987 นางสาวมัณฑนา  เพชรใส
18 621201001395 นางสาวผาณิตา  ถนัดพจนามาตย์
19 621201000576 นายสถาพร  สาหนี
20 621201000403 นางสาววรวรรณ  แสงมณี
21 621201001589 นายณรงค์ฤทธ์ิ  สุธรรมเทวกุล
22 621201000253 นางสาวกาญจนทิพา  บัวขวัญ
23 621201000991 นางสาวชนากานต์  อรุณเจริญ
24 621201000002 นางสาวเพ็ญพิชชา  ศรีสมาธิโสภณ
25 621201000269 นายณัฐกฤษ  กฤษณะนาวิน
26 621201000073 นางสาวรพีพรรณ  ธนูสา
27 621201001702 นางสาวอัมพิกา  สุดซาง
28 621201000156 นายปัจจัย  กิฎามร
29 621201000705 นายชุมพล  ภคภิภาคย์
30 621201000986 นายสักพัฒน์  ตันติรานนท์
31 621201000231 นายอธิคม  มีนยุทธ์
32 621201000510 นางสาวกรรณิกา  ศรีสุวรรณ

เอกสำรแนบท้ำยประกำศกรมศุลกำกร ลงวันท่ี  6  ธันวำคม  2562
บัญชีรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรเพ่ือจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรท่ัวไป ในต ำแหน่งเจ้ำหน้ำท่ีวิเครำะห์นโยบำยและแผน 

ต ำแหน่งนิติกร ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำท่ีวิเทศสัมพันธ์ และต ำแหน่งนำยช่ำงศิลป์

ช่ือ - นำมสกุล

หน้า 1/13



1. ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำท่ีวิเครำะห์นโยบำยและแผน จ ำนวน  89  รำย
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

33 621201000757 นางสาวจุฑาพร  มเหยงค์
34 621201000216 นางสาวณัฐชยา  ทองเทพ
35 621201000735 นายธีรภัทร์  ศรีค ามูล
36 621201000957 นางสาวสิริกร  ก้ิมสวัสด์ิ
37 621201000153 นางสาวนริศรา  ธีระด ารงตระกูล
38 621201000107 นางสาวจิตรกัญญา  ผลปาน
39 621201000884 นางสาวกนกวรรณ  เพ็ญสุริยา
40 621201000350 นางสาวศิริพร  ภาคาแดน
41 621201000059 นางสาวพรพรรณ  ยอดเณร
42 621201001065 นายเดชาวัต  ขันติทัตสกุล
43 621201001602 นางสาวณัทภต  อินต๊ะผัด
44 621201001635 นางสาวฐิกา  อิทธิรกรกุล
45 621201000028 นายยศพนธ์  คงอ้ิว
46 621201000375 นางสาวพิชญาพร  พินทศรี
47 621201000716 นางสาวกนกพร  นวศิริคุณ
48 621201001245 นางสาวชลนภา  พลยศ
49 621201001345 นายธีรภัทร  ศรีทะวงษ์
50 621201000032 นางสาวอโณทัย  ฉัตรเงิน
51 621201000516 นางสาวภัทรวรรณ  วินิจฉัย
52 621201001050 นางสาวหฤทัย   คลังทอง
53 621201001208 นางสาวมนัสวี  ผู้ผ่อง
54 621201000124 นางสาวรมิดา  ปกรณ์ประเสริฐ
55 621201000453 นายเจษฎาภรณ์  เจริญพงษ์
56 621201000601 นายวรายุทธ์  ฉิมฉิน
57 621201000410 นางสาวณัฐกานต์  ส าราญราษฎร์
58 621201001051 นางสาวหทัยรัตน์  คลังทอง
59 621201000539 นางสาวธันย์ชนก  น้ าดอกไม้
60 621201000172 นายโชติพัฒน์  สุขรอด
61 621201000157 นางสาวกาญจนา  จ าเริญกิจ
62 621201000855 นางสาวธัญวรัตน์  สุธรรมพงษ์
63 621201000980 นางสาวภัทรสุดา  รจนากร
64 621201001271 นางสาวบูรณา  ศิลปสธรรม
65 621201001273 นายมนตรี  ตันติเวชการวงศ์
66 621201001408 นายธนาธิป  เเสงโสภณ
67 621201000297 นางสาวสุภาวดี  คมไพบูลย์กิจ
68 621201001366 นางสาวหน่ึงฤทัย  ไกรกลาง

หน้า 2/13



1. ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำท่ีวิเครำะห์นโยบำยและแผน จ ำนวน  89  รำย
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

69 621201001536 นายโกวิท  สันติประพุทธ์
70 621201001704 นางสาวจีรนันท์  แสวงการ
71 621201000019 นางสาวพิชญ์สินี  นาครพันธ์ุ
72 621201000399 นางสาวสลิลทิพย์  ผลึกเพชร
73 621201000440 นางสาวปิยะดา  อุประ
74 621201000499 นายมหามัดนัสรี  การียา
75 621201000095 นายนัฐพล  นรินค า
76 621201000359 นางสาวชลธิชา  ชาญณรงค์
77 621201000026 นายณัฐธิพงษ์  พานวัน
78 621201000344 นางสาวธิติวรรณ  ศิริสมบัติ
79 621201000974 นายวโรทัย  จงจิตต์
80 621201001210 นางสาววัลลี  นุชข า
81 621201000064 นายอาชาไนย  พ่ึงร่ืนรมณ์
82 621201001485 นางสาวปรัชญ์  ศรีพรหมินทร์
83 621201000424 นายโสพล  พรมสุรีย์
84 621201000964 นายดนุสรณ์  รอดเกล้ียง
85 621201000845 นายธนาคม  สร้อยสิงห์
86 621201001529 นางสาวศรัญญา  ม่วงเผือก
87 621201001167 นางสาวนันท์ชญาน์  เสาส าราญ
88 621201000117 นายอัคร  เมษสุวรรณ
89 621201000979 นางสาวกัญญารัตน์  ธาราศักด์ิ
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2. ต ำแหน่งนิติกร จ ำนวน  191  รำย
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

1 621202001362 นายพงศ์พันธ์  คงแดง
2 621202000149 นายสราวุธ  บุษดางาม
3 621202000098 นายธีระชัย  ธราภรณ์
4 621202000255 นางสาววิจิตรา  สังฆเวช
5 621202000063 นายสิรวิชญ์  ชูเพ็ชรทอง
6 621202001929 นางสาวภาวินี  อินพล
7 621202000078 นายพศิน  ถนอมวงศ์
8 621202000353 นางสาวนันท์นภัส  ภุมมา
9 621202000054 นายจิรกฤต  ปิฎกรัชต์

10 621202001185 นางสาวมนัญชยา  มีแก้ว
11 621202000452 นางสาวหทัยชนก  นะลิตา
12 621202000760 นางสาวพัชรพร  ใหม่หลวงกาศ
13 621202001446 นางสาวเบญจมาภรณ์  เพชรไข่
14 621202001282 นายภูผงาด  เพชรสงฆ์
15 621202000024 นางสาวนิศากร  สันทัด
16 621202001116 นางสาวรุจิรา  มะลิหอม
17 621202000192 นางสาวพอพันธ์ุ  นิลวงศ์
18 621202000061 นายเสฎฐวุฒิ  ผลปาน
19 621202000400 นายชัยกองพล  วงศ์สุเมธ
20 621202000588 นายนิสัน  ดลประชา
21 621202000080 นางสาวกมลชนก  แดงสวัสด์ิ
22 621202000073 นางสาวพิมพกานต์  รักกุศล
23 621202000261 นางสาวอรวรรณ  ทิพยอแหละ
24 621202000761 นางสาวศศิภา  ไชยชนะ
25 621202001601 นายณัฐพล  ชูนุ่น
26 621202000027 นายไกรพล  กล่อมจิตต์
27 621202000216 นางสาวสุวิมล  ทนโนนแดง
28 621202000101 นางสาวรัชภร  ส่อนราช
29 621202000492 นางสาวนุสรา  เจราหวัง
30 621202000010 นางสาวนัจกร  อิสสภาพ
31 621202000090 นางสาวเสาวลักษณ์  ศิลาชาติ
32 621202000837 นางสาวภูริชญา  ผันประเสริฐ
33 621202001160 นายพีรวัส  ทองทวี
34 621202000029 นางสาวกมลวรรณ  เน่ืองจ านงค์
35 621202000257 นายรัฐกรณ์  ปันทนา

ช่ือ - นำมสกุล
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2. ต ำแหน่งนิติกร จ ำนวน  191  รำย
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

36 621202000319 นางสาวอรชุมา  ธรรมกามี
37 621202000696 นางสาวสุวิมล  ทองส่องแสง
38 621202000183 นายจีราวุฒิ  สินสุภา
39 621202000558 นางสาวอริศรา  ช่อพยอม
40 621202000730 นางสาวเจสสิก้า  ช่วงช่ืน
41 621202001171 นายประจักรชัย  แพงงาม
42 621202000014 นางสาวศิริรัตน์  ปรีดาศักด์ิ
43 621202000031 นางสาวศศิภา  ชูช่ืน
44 621202000132 นางสาวจิรัญญา  สุภาพ
45 621202000306 นางสาวอมรรัตน์  มหาสาร
46 621202000291 นายอดิพงษ์  บุปผาโท
47 621202000260 นางสาวมธุริน  ทองบุญ
48 621202000469 นายภานุมาศ  อิติพันธ์
49 621202001330 นายมารุตดีน  ยังน่ิง
50 621202000547 นางสาวโยธกา  ศรีแสงทอง
51 621202001042 นายนพพร  เมืองนาค
52 621202000375 นายณปพน  แก้วย้อย
53 621202001397 นางสาวสกุลขวัญ  เอกอุรุ
54 621202000715 นายรัฐพล  ช านาญเหนาะ
55 621202000468 นายพงศ์ปณต  ตระกูลพิชยะชัย
56 621202000258 นางสาววริศรา  วงค์รักษ์
57 621202001547 นางสาวนิชาภัส  จันทร์ด า
58 621202001289 นายอธิการ  โพธ์ิอินทร์
59 621202001103 นางสาวปิยาวดี  รองเมือง
60 621202001671 นางสาวอนัญญา  มาลารัตน์
61 621202001608 นายธีรภัทร  สุขสมโสตร์
62 621202000357 นางสาวสุภลักษณ์  อุตโรกุล
63 621202000045 นางสาวสุมลมาล  โยปัททุม
64 621202000316 นายสุกิต  กังวล
65 621202001502 นางสาวพิชญานิน  ล้ิมสกุล
66 621202001256 นายณัฐพงศ์  คงใหม่
67 621202000553 นางสาวธนิกานต์  ไพโรจน์
68 621202000174 นางสาววันวิสา  เกตุทอง
69 621202000410 นายโยธิน  สิทธิฤทธ์ิ
70 621202000510 นายสิทธิพงษ์  กังวาลไกล
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71 621202000317 นางสาวเมทิกา  วิลาสรัตน์
72 621202001449 นายกรีติวัฒน์  เรือนพิมพ์
73 621202001609 นางสาวฐาน์ณัฐ  อมรภิรมย์รัฐ
74 621202000302 นางสาวฤทัยทิพย์  คูณตุ้ม
75 621202000036 นายจักรพันธ์  ปัญญาแจ้
76 621202000767 นางสาวปัณฑ์ชนิต  พรหมจรรย์
77 621202000164 นางสาวชณาณุช  ตีระวัฒนานนท์
78 621202000458 นางสาวศศิประภา  สนเอ่ียม
79 621202000695 นายวรายุทธ  มะเค็ง
80 621202001921 นางสาวดาวณี  ไอศุริยวงศ์
81 621202000221 นางสาวปัทวิกา  เขตอนันต์
82 621202000365 นางสาวพรทิพย์  พวงศรี
83 621202001797 นายสิทธิชัย  นาวงศ์
84 621202000658 นายญาณะวรุตม์  ช่ืนจิตร
85 621202000893 นางสาวธนิดา  พานเมือง
86 621202000727 นางสาวจิตสุภา  เอมโอษฐ์
87 621202000783 นางสาวญาณิศา  ล้ิมรุ่งเรือง
88 621202000074 นางสาวเฉิดเฉลิม  แท่นนิล
89 621202000623 นายณัฐฐิพงษ์  ชุบไธสง
90 621202000026 นางสาวศิรินภา  ดวงศิริ
91 621202000210 นายเทอด  ทนทาน
92 621202001220 นายสิทธิพัฒน์  หน่อทอง
93 621202000070 นายณัฐปคัลภ์  อินทุรัตน์
94 621202000503 นางสาวกัณตาชา  แดนมะตาม
95 621202001069 นางสาวนันทิกานต์  ซุ้นห้ัว
96 621202000152 นายฉันทัช  จารุกลัส
97 621202000069 นายชัชรินทร์  เส็นสกุล
98 621202000413 นายอัจฉริยะ  มานาดี
99 621202000006 นางสาวรังษิยา  สุนทรภักดี

100 621202000109 นางสาวณัฐสุภา  พรมปลูก
101 621202000124 นางสาวศุภาพิชญ์  ค าเรืองศรี
102 621202000169 นางสาวอิศราภรณ์  สันมณีวรรณ
103 621202001756 นางสาวกัญญารัตน์  แต้มสีคราม
104 621202001914 นางสาวพรรณทิภา  กรวิทยโยธิน
105 621202000148 นางสาวณริศรา  นิยมราช
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2. ต ำแหน่งนิติกร จ ำนวน  191  รำย
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106 621202000875 ว่าท่ีร้อยตรีธนกฤต  ป่ินแก้ว
107 621202000496 นางสาวนิตติยา  สัสดี
108 621202001283 นางสาวสุนิษา  อักษรสุวรรณ
109 621202001579 นายปฏิญญา  ปกป้อง
110 621202000207 นายฐานันท์  จุ้ยช่วย
111 621202000021 นางสาวภัสกัญจณัฎฐ์  นะดม
112 621202000797 นางสาวกัญณ์ศิริน  ใสงาม
113 621202000983 นายอรุณศักด์ิ  สกุลผอม
114 621202000556 นายประพันธ์ศักด์ิ มีเงิน  กันเกตุ
115 621202001134 นางสาวขวัญฤทัย  ศรียะวงษ์
116 621202000635 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงปิยาพัชร  บุญจ าเนียร
117 621202000950 นางสาวจิราวรรณ  มากเขียว
118 621202001658 นายธนวัฒน์  วรพัฒน์
119 621202000236 นายจักรี  โดยเจริญ
120 621202000142 นายโกติยา  บุตตะสีลา
121 621202000777 ว่าท่ีร้อยตรีอาทร  นนท์ศิริ
122 621202000383 นางสาวกันธิชา  ห้องร้ิว
123 621202000403 นายภานุพงศ์  นุสติ
124 621202001487 นางสาวรมย์รวินท์  บุตรเสน
125 621202001007 นางสาวจริยาพร   ศิรินคร
126 621202000241 นางสาวภาณุมาศ  บุตตะกุล
127 621202001319 นางสาววิชุดา  ไชยชนะ
128 621202000097 นางสาวภาพวาด  จงจ ารัส
129 621202001011 นางสาวสุพัตรา  ค าภา
130 621202000058 นายภราดร  พรหมรา
131 621202000605 นางสาวสุภาพร  โพธ์ิอยู่
132 621202000096 นายศรายุท  วรรณรัตน์
133 621202000670 นายกฤษฎา  มาศวรรณา
134 621202000785 นางสาวอุมาพร  แก้วลาด
135 621202001930 นางสาวฐิติมา  ผลผลา
136 621202000254 นางสาวทิพย์วัลย์  แสนเรือง
137 621202000847 นางสาวฐิติชญาน์  ทวีนันท์เชยโชติ
138 621202000259 นางสาวณิชกานต์  ป้อมสกุล
139 621202000013 นายกิตติชัย  ปานขวัญ
140 621202001026 นายกันตพงศ์  ช่วยรักษ์
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2. ต ำแหน่งนิติกร จ ำนวน  191  รำย
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141 621202001643 นายกุลธร  จันทอง
142 621202000185 นางสาวชลาลัย  หะยีมะลี
143 621202001539 นางสาวคันฉาย  วงษ์สุวรรณ
144 621202000352 นางสาวนารีรัตน์  คะกะเนปะ
145 621202000462 นายพงศ์พล  สนิทชอบ
146 621202001990 นางสาวกาญจนา  นาแซง
147 621202000710 นายวีรศักด์ิ  วิทยาวงค์
148 621202001057 นางสาวโชติกา  หนูเก้ือ
149 621202001061 นายพรธนภูมิ  ภูงามทอง
150 621202000099 นางสาวปิยภัทร  สุจิตตกุล
151 621202000657 นายณ ภัทร์พล  ทองรักษ์
152 621202000787 นางสาวปณิชา (สกุลรัตน์)  เครือก้อน
153 621202000072 นางสาวรัชฎา  จันดาวงศ์
154 621202001712 นายธรรมรัตน์  เกตุอินทร์
155 621202001984 นายจิรวัฒน์  ไวกสิกร
156 621202000147 นางสาวยุพดี  เพ็ชรจ ารัส
157 621202000287 นางสาวสุธินี  หนูงาม
158 621202000133 นางสาวภาวิณี  บรรเทา
159 621202001815 นายกฤษดา  ดวงเสนา
160 621202001973 นางสาวยุพาภรณ์  ไหลหล่ัง
161 621202000039 นางสาวกนกรดา  กสิเจริญ
162 621202000198 นายเจษฎา  แก้วนะรา
163 621202000310 นางสาวธัญวรัตม์  ท้าวมะลิ
164 621202000354 นายมฆวัต  กัลปพฤก
165 621202000564 นางสาวงามสิรี  งามทรัพย์มณี
166 621202000700 นายปกาศิต  ชูบัวขาว
167 621202000125 นายจตุภูมิ  ริยาพันธ์
168 621202000102 นางสาวจิราพร  อรรคศรีวร
169 621202001229 นางสาวนภัค  เหล่าสืบสกุล
170 621202001136 นางสาววัชราภรณ์  วิฤทธ์ิชัย
171 621202001750 นางสาวนภัสนันท์  เครือพันธ์ุ
172 621202001780 นางสาวกาญจนาพร  แสนสุภา
173 621202000046 นางสาวรัตนภรณ์  นากองแก้ว
174 621202000184 นายบุญชนะ  ไม้สุวรรณกุล
175 621202000780 นางสาวลลิล  สกุลวรรณวงศ์
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176 621202001655 นางสาวกฤษณ์ธีรา  ค าแหง
177 621202001945 นายธีรภัทร  รักปลอดภัย
178 621202000311 นายประสิทธ์ิ  มัคฆะ
179 621202000292 นางสาวปุณฑริก  เกิดทิพย์
180 621202000331 นางสาวมัณฑนา  เนียมอยู่
181 621202000569 นางสาวนฤภร  ศิริวัฒนาวงศา
182 621202000660 นางสาวภัทราวดี  นางสวย
183 621202000939 นางสาวปราณี  ไพรสยม
184 621202000455 นางสาวเปรมกมล  ชัยโชติ
185 621202000879 นายสิทธิโชค  วีระเกศ
186 621202001625 นางสาวเนตรนภา  ชูน้อย
187 621202001602 นายวันเฉลิม  จันทร
188 621202001347 นางสาวณัฐชา  รุ่งเรือง
189 621202000401 นายศิวะ   แนวโนนทัน
190 621202000428 นางสาวสุพรรษา  กองแสนแก้ว
191 621202000103 นายยาลาลูดิง  ยีตูวา
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1 621203000047 นางสาววรางคณา  เฑียรบุญเลิศรัตน์
2 621203000174 นางสาวณัฐนิชา  หลิมบุญงาม
3 621203000214 นางสาวชัชรี  โชครัศมีศิริ
4 621203000163 นายพีรพัฒน์  เกียรติมณีรัตน์
5 621203000173 นางสาวธนภรณ์  ฉวีวรรณ
6 621203000030 นางสาวภีรญา  สุวรรณมณี
7 621203000097 นางสาวธนกร  แก้วอินทร์
8 621203000075 นางสาวภัทรพักตร์  นพนาคีพงษ์
9 621203000035 นางสาวชวิศา  อินใย

10 621203000017 นางสาววรีมน  ชัยรังษีเลิศ
11 621203000095 นางสาววรญาดา  วรสันต์
12 621203000212 นางสาวสุภาวดี  ทองไถ
13 621203000217 นางสาวธัญวลัย  วิมาลา
14 621203000027 นางสาวศุภิสรา  ศรีวุฒิชาญ
15 621203000205 นายณัฐพล  แก้วค า
16 621203000194 นางสาวมิรอง  วรสิทธ์ิ
17 621203000007 นายคณิต  จันทวานิช
18 621203000224 นายทศพร  ไสยกิจ
19 621203000141 นางสาวพิมชนก  เพชรฤทธ์ิ
20 621203000228 นายธนภูมิ  พัฒนาอนุสรณ์
21 621203000140 นางสาวชนิกานต์  บุญเต็ม
22 621203000123 นางสาวกัญญาลักษณ์  ลับจันทร์
23 621203000172 นางสาวกัณฐิกา  เดชแสง
24 621203000226 นายณัฐกิตต์ิ  นิลจันทร์ศิริ
25 621203000001 นางสาวสิริพร  ทุ่งสง
26 621203000235 นางสาวแคทลียา  เครือสุวรรณ์
27 621203000207 นางสาวโสรยา  ชัยดุษฎีกุล
28 621203000065 นายสุรชัย  วอปู
29 621203000184 นางสาวปัทมพร  สุวรรณวิวัฒน์
30 621203000073 นางสาวปพิชญา  นวลศรี
31 621203000118 นางสาวกมลพรรณ  ช่วยบ ารุง
32 621203000202 นางสาวสินิธร  จงย่ิงยศ
33 621203000170 นางสาวสุพิชชา  ทองอ่วม
34 621203000014 นางสาวภัสตราภรณ์  รามสูตร
35 621203000048 นางสาวชญาวรรณ  ผิวทอง

ช่ือ - นำมสกุล
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ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ - นำมสกุล

36 621203000068 นางสาวจิรนันท์  จิตต์วิญญาน
37 621203000019 นางสาววัลลดา  เครือวัลย์
38 621203000026 นายอภิรัตน์  อ าพนรักษ์
39 621203000078 นายสิรวิชญ์  กล่ าปาน
40 621203000192 นายกายา  วงศ์ซารา

หน้า 11/13



4. ต ำแหน่งนำยช่ำงศิลป์ จ ำนวน  7  รำย
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

1 621204000001 นายเฉลิมชัย  ศิริพงษ์
2 621204000022 นางสาวภัณฑิรา  วรพันธโยธิน
3 621204000002 นายกฤษสกล  นพเก้า
4 621204000012 นายชานนฆ์  ศิริหิรัญ
5 621204000007 นางสาวอัจฉราภรณ์  สุระถา
6 621204000021 นางสาวชญานิศ  โม่มาลา
7 621204000027 นายณัฐพงศ์  นกสุข

ช่ือ - นำมสกุล
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1. ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำท่ีวิเครำะห์นโยบำยและแผน จ ำนวน  5  รำย
เลขประจ ำตัวสอบ

621201000213 นายหาญศึก  หานศุภิชน คุณวุฒิฯ ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
621201000639 นายศุภณัฐ  ส าเนียง คุณวุฒิฯ ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
621201001009 นายณัฐกิตต์ิ  จรรยะเจริญ คุณวุฒิฯ ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
621201001362 นางสาวภัทราวดี  เสนา คุณวุฒิฯ ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
621201001500 นายอาคม  พันธุมสุต คุณวุฒิฯ ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร

2. ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำท่ีวิเทศสัมพันธ์ จ ำนวน  15  รำย
เลขประจ ำตัวสอบ

621203000022 นางสาวณัฐจาพักตร์  เสิบกล่ิน คุณวุฒิฯ ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
621203000034 นางสาวปานวิชญาณ์  ดีแก้ว คุณวุฒิฯ ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
621203000040 นางสาวไพรัลยา  จันทร์ปัญญา คุณวุฒิฯ ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
621203000043 นางสาวมัณฑนา  ค าทา คุณวุฒิฯ ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
621203000084 นายปรเมศวร์  ต้ังสถาพร คุณวุฒิฯ ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
621203000087 นางสาวชวิกา  ศุภนิมิตตระกูล คุณวุฒิฯ ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
621203000091 นายปุณณวิช  วิเศษสุวรรณ คุณวุฒิฯ ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
621203000094 นางสาวณัฐญา  ไชยเจริญทรัพย์ คุณวุฒิฯ ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
621203000143 นายถิรชนม์  สุขผล คุณวุฒิฯ ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
621203000159 นางสาวจิดาภา  อยู่จรรยา คุณวุฒิฯ ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
621203000178 นายนนทิวรรธน์  แพร่ไชยกูล คุณวุฒิฯ ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
621203000198 นายวรวิทย์  ภิระพันธ์พานิช คุณวุฒิฯ ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
621203000208 นางสาวญาดา  ตะเอ้กา คุณวุฒิฯ ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
621203000219 นางสาวณัชชา  ร่ืนฤทัย คุณวุฒิฯ ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
621203000223 นายอรัญ  กุลฉันท์ คุณวุฒิฯ ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร

3. ต ำแหน่งนำยช่ำงศิลป์ จ ำนวน  2  รำย
เลขประจ ำตัวสอบ

621204000003 นางสาวนาตยา  ใจสุทธิ คุณวุฒิฯ ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
621204000023 นายธนกฤษณ์  นาคไร่ขิง คุณวุฒิฯ ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร

เอกสำรแนบท้ำยประกำศกรมศุลกำกร ลงวันท่ี  6  ธันวำคม  2562
บัญชีรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี 2 

ท่ีมีคุณสมบัติไม่ตรงตำมประกำศกรมศุลกำกร ลงวันท่ี 18 กรกฎำคม 2562  
เร่ือง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรท่ัวไป

หมำยเหตุ

หมำยเหตุ

หมำยเหตุ

ช่ือ - นำมสกุล

ช่ือ - นำมสกุล

ช่ือ - นำมสกุล
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ข้อควรทราบ 

1. การขอทราบผลคะแนนสอบ ผู้สมัครสอบที่ประสงค์จะขอทราบผลคะแนนสอบ ให้น าบัตรประจ าตัว

ประชาชน (ฉบับจริง) มาติดต่อขอทราบผลคะแนนสอบ ด้วยตนเองเท่านั้น ที่ฝ่ายสรรหาและเลือกสรร 

ส่วนบริหารงานบุคคล กองบริหารทรัพยากรบคุคล ชั้น 10 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร ในวันและเวลาราชการ 

2. ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ส าหรับผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ที่ต้องใช้ 

ในวันรายงานตัว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 



ใบรับรองแพทย ์

สถานที�ตรวจ..................................................... 

      วนัที�............เดือน..................................พ.ศ. ................ 

  ขา้พเจา้ นายแพทย/์แพทยห์ญิง ..............................(1).......................................................... 

ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพเวชกรรมเลขที�...................................................................................................... 

สถานที�ประกอบวชิาชีพเวชกรรม หรือสถานที�ปฏิบติังานประจาํ หรืออยูที่�................................................... 

........................................................................................................................................................................ 

ไดต้รวจร่างกาย นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................................  

เลขประจาํตวัประชาชน   

สถานที�อยูที่�สามารถติดต่อได ้...................................................................................................................... 

แลว้  เมื�อวนัที�.................เดือน.................................พ.ศ. ....................  ขอรับรองวา่ 

  นาย/นาง/นางสาว.....................................................................ไม่เป็นโรคต่อไปนี3  

(1) วณัโรคในระยะแพร่กระจายเชื3อ 

(2) โรคเทา้ชา้งในระยะที�ปรากฏอาการเป็นที�รังเกียจแก่สังคม 

(3) โรคติดยาเสพติดใหโ้ทษ 

(4) โรคพิษสุราเรื3 อรัง 

(5) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื3อรังที�ปรากฏอาการเด่นชดัหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค

ต่อการปฏิบติังานในหนา้ที�ตามที� ก.พ. กาํหนด  

(6) .............. (ถา้หากจาํเป็นตอ้งตรวจหาโรคที�เกี�ยวขอ้งกบัการปฏิบติังานของผูรั้บการ

ตรวจใหร้ะบุในขอ้นี3 )……………………………………………………………………………………….. 

สรุปความเห็นและขอ้แนะนาํของแพทย.์.....................(2)................................................... 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

     ลงชื�อ...............................................แพทยผ์ูต้รวจร่างกาย 

หมายเหตุ (1) ตอ้งเป็นแพทยซึ์� งไดขึ้3นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพเวชกรรม 

 (2) ใหแ้สดงวา่เป็นผูมี้ร่างกายสมบูรณ์เพียงใด หรือหายจากโรคที�เป็นเหตุให้ออก 

   จากราชการ ใบรับรองแพทยฉ์บบันี3 ใหใ้ชไ้ด ้ 1  เดือน  นบัแต่วนัที�ตรวจร่างกาย 
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