
 

 

 
 
 

 
 

ประกาศกรมศุลกากร 
เรื่อง รายช่ือผู้สอบผ่านภาคความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  

และมีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  
ในต าแหน่ง Program Coordinator (นักจัดการงานทั่วไป) เพื่อปฏิบัติงานประจ า  

ณ ส านักงานเสริมสร้างขีดความสามารถในภูมิภาคเอเชีย/แปซิฟิกขององค์การศุลกากรโลก  
(WCO Asia Pacific Regional Office for Capacity Building : ROCB A/P) 

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

 ตามที่ได้มีประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษ ในต าแหน่ง Program Coordinator (นักจัดการงานทั่วไป) เพ่ือปฏิบัติงานประจ า 
ณ ส านักงานเสริมสร้างขีดความสามารถในภูมิภาคเอเชีย/แปซิฟิกขององค์การศุลกากรโลก (WCO Asia 
Pacific Regional Office for Capacity Building : ROCB A/P) โดยได้ด าเนินการสอบภาคความรู้ทั่วไป 
และความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 ไปแล้ว  นั้น 

กรมศุลกากร จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะต าแหน่ง และมีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดในข้อ 6 แห่งประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษ ในต าแหน่ง 
Program Coordinator (นักจัดการงานทั่วไป) เพ่ือปฏิบัติงานประจ า ณ ส านักงานเสริมสร้างขีดความสามารถ
ในภูมิภาคเอเชีย/แปซิฟิกขององค์การศุลกากรโลก (WCO Asia Pacific Regional Office for Capacity Building : 
ROCB A/P) ของกรมศุลกากร รวมทั้งก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
(สอบสัมภาษณ์) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 1. รายชื่อ ผู้สอบผ่านภาคความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

2. ก าหนดวัน เวลา และสถานทีส่อบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 
 ให้ผู้สอบผ่านภาคความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง Program Coordinator 
(นักจัดการงานทั่วไป) เพ่ือปฏิบัติงานประจ า ณ ส านักงาน ROCB เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
โดยการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ในวันพฤหัสบดีที ่23 กรกฎาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

วัน และเวลาสอบ เลขประจ าตัวสอบ สถานที่สอบ 

วันพฤหัสบดีที ่23 กรกฎาคม 2563 
รายงานตัว 
เวลา 08.30 น. 
ณ ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
ชั้น 10 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร 
สอบสัมภาษณ์ 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 
 

631303000002 
ถึง 

631303000017 

ห้องประชุม 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
ชั้น 1๐ อาคาร 120 ปี  
กรมศุลกากร 

/วัน และเวลา... 



 

 

- 2 - 

วัน และเวลาสอบ เลขประจ าตัวสอบ สถานที่สอบ 

วันพฤหัสบดีที ่23 กรกฎาคม 2563 
รายงานตัว 
เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
ชั้น 10 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร 
สอบสัมภาษณ์ 
เวลา 13.30 – 16.30 น. 
 

631303000019 
ถึง 

631303000030 

ห้องประชุม 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
ชั้น 1๐ อาคาร 120 ปี  
กรมศุลกากร 

3. สิ่งที่ผู้เข้าสอบจะต้องน ามายื่น/แสดงในวันสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 
 3.1 ให้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย

และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักระบุชัดเจน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจ าตัว 
ทหารกองประจ าการ หรือใบอนุญาตขับรถที่มีรูปถ่าย และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก หรือหนังสือเดินทาง 
(Passport) หากไม่มีบัตรหรือเอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ ให้ใช้ใบรับรองข้อมูลส่วนบุคคล ไปยื่น
ให้กับเจ้าหน้าที่แทน ทั้งนี้ หากเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบ  
จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบสัมภาษณ์ 

 3.2 บัตรประจ าตัวสอบ ที่ทางกรมศุลกากรออกให้ 

4. ระเบียบปฏิบัติในการเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 
 ให้ผู้เข้าสอบฯ ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
 4.1 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี 
 4.2 เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบ  
 4.3 ต้องน าหลักฐานแสดงตนตามข้อ 3 มายื่นในวันสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

(สอบสัมภาษณ์) ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้ 

5. การประกาศรายช่ือผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
 กรมศุลกากร จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษ 

ในต าแหน่ง Program Coordinator (นักจัดการงานทั่วไป) เพ่ือปฏิบัติงานประจ า ณ ส านักงานเสริมสร้าง 
ขีดความสามารถในภูมิภาคเอเชีย/แปซิฟิกขององค์การศุลกากรโลก (WCO Asia Pacific Regional Office for 
Capacity Building : ROCB A/P) ภายในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 10 
อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือเว็บไซต์กรมศุลกากร 
www.customs.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หัวข้อย่อย “ข่าวรับสมัครงาน”    

 ประกาศ  ณ  วันที่  3  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
 

(ลงชื่อ)   กิตติ  สุทธิสัมพันธ์  
  (นายกิตติ  สุทธิสัมพันธ์) 
 รองอธิบดี  รักษาการในต าแหน่ง 
 ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี  ปฏิบัติราชการแทน 
 อธิบดีกรมศุลกากร 
  



จ ำนวน 19 คน
เลขประจ ำตัวสอบ
631303000002 นางสาว ธัญญารัตน์ แสงพราย

631303000003 นางสาว ศุภิสรา  ศรีวุฒิชาญ

631303000004 นางสาว ภัทรพักตร์ นพนาคีพงษ์

631303000007 นางสาว พิมพ์พรรณ แวดล้อมญาติ

631303000009 นางสาว วรญาดา วรสันต์

631303000011 นาย จักรวาลย์ เปาริก

631303000012 นาย ศิกวัส ศรีประภาพร

631303000014 นางสาว วิชญาภรณ์ เวชสถล

631303000016 นางสาว เรณุกาภ์ สุทธิอาจ

631303000017 นาย นนทิวรรธน์ แพร่ไชยกูล

631303000019 นางสาว สิวินีย์ บุญชนะวิวัฒน์

631303000021 นางสาว กนกวรรณ เธียนชัยวัฒนา

631303000022 นางสาว ธนภรณ์ แบบประเสริฐ

631303000023 นางสาว ขวัญชนก เตชาพลาเลิศ

631303000024 นางสาว ชญานิน วาณิกบุตร

631303000025 นางสาว นภสร ใคร่กระโทก

631303000027 นางสาว กัญญาวรัตน์ สิทธิกุลพานิชย์

631303000028 นางสาว นวรัตน์ ศักด์ิสุมลรัตน์

631303000030 นางสาว ชนัญชิตา เรืองโอชา

เอกสำรแนบท้ำยประกำศกรมศุลกำกร ลงวันท่ี  3  กรกฎำคม  2563
เร่ือง รำยช่ือผู้สอบผ่ำนภำคควำมรู้ท่ัวไป และควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้เฉพำะต ำแหน่ง 

และมีสิทธิเข้ำรับกำรสอบภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (สอบสัมภำษณ์) 
ในต ำแหน่ง Program Coordinator (นักจัดกำรงำนท่ัวไป) เพ่ือปฏิบัติงำนประจ ำ 

ณ ส ำนักงำนเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในภูมิภำคเอเชีย/แปซิฟิกขององค์กำรศุลกำกรโลก 
(WCO Asia Pacific Regional Office for Capacity Building : ROCB A/P)

ช่ือ - นำมสกุล


