
 

 

ตามที่ได้มีประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 27 มกราคม 2564 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และต าแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน และได้ด าเนินการสอบแข่งขัน
เพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งไปแล้ว  นั้น 

บัดนี้ ได้รวมคะแนนสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ปรากฏว่า มีผู้สอบได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 9 แห่งประกาศรับสมัครสอบแข่งขันของกรมศุลกากรฉบับดังกล่าว 
ที่ก าหนดให้ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง รวมทั้งก าหนด
วัน เวลา และสถานที่สอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

1.1 ต าแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 
1.2 ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
1.3 ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
1.4 ต าแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน 

2. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
  2.1 การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย (เฉพาะต าแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน) 
คะแนนเต็ม 50 คะแนน ตัดสินโดยใช้เกณฑ์ผ่าน (50 คะแนน) /ไม่ผ่าน (0 คะแนน) เพ่ือประกอบการสอบสัมภาษณ์ 
ซึ่งเป็นการทดสอบวิ่ง ตามเกณฑ์ ดังนี้ 

 - ชาย 1,000 เมตร ไม่เกิน 5 นาท ี 30 วินาที  ถือว่าผ่าน  
  - หญิง    800 เมตร ไม่เกิน 5 นาท ี    ถือว่าผ่าน 

ทั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการด าเนินการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย (ว่ิง) 
ถือเป็นที่สุด 

 

 
 
 

 

 

 

 

ประกาศกรมศุลกากร 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งนิติกรปฏิบัติการ  
ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

และต าแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน และก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 
……………………….. 

/วัน… 
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วัน เวลาทดสอบ เลขประจ าตัวสอบ สถานที่ทดสอบ 

วันศุกร์ที่ 
10 ธันวาคม 2564  

รอบเช้า : 
รายงานตัว 
เวลา 08.30 น.  
ณ สนามกีฬา
ธรรมศาสตร์สเตเดียม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต 

เริ่มทดสอบ 
เวลา 09.00 ถึง 12.00 น. 

641104000001 

ถึง 
641104000325 

สนามกีฬาธรรมศาสตร์สเตเดียม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

รอบบ่าย : 
รายงานตัว 
เวลา 12.30 น.  
ณ สนามกีฬา
ธรรมศาสตร์สเตเดียม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต 

เริ่มทดสอบ 
เวลา 13.00 ถึง 16.00 น. 

641104000328 

ถึง 
641104001120 

สนามกีฬาธรรมศาสตร์สเตเดียม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

 สิ่งที่ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องเตรียมมาเพ่ือเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย (วิ่ง) 
1. บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย

และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักระบุชัดเจน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจ าตัวทหาร
กองประจ าการ หรือใบอนุญาตขับรถที่มีรูปถ่าย และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก หรือหนังสือเดินทาง 
(Passport) หากไม่มีบัตรหรือเอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ ให้ใช้ใบรับรองข้อมูลส่วนบุคคล ไปยื่นให้กับ
เจ้าหน้าที่แทน ทั้งนี้ หากเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบ จะไม่อนุญาต
ให้เข้าทดสอบ 

2. หนังสือยินยอมเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย (วิ่ง) 
 3. ชุดกีฬาส าหรับวิ่ง 
 4. รองเท้ากีฬาส าหรับวิ่ง 

ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย (ว่ิง) 
1. ผู้เข้ารับการทดสอบต้องมารายงานตัวให้ตรงตามเวลาที่ก าหนด 
2. ผู้เข้ารับการทดสอบต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ขณะอยู่ในบริเวณ

สนามกีฬา 
 

 
/3. ผู้เข้ารับ… 
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3. ผู้เข้ารับการทดสอบต้องให้ความร่วมมือในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้า
สนามกีฬา โดยใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิร่างกายของสนามกีฬา หากผลการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายมีค่าเกิน 37.5 
องศาเซลเซียส จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสนามกีฬา โดยจะจัดให้ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายตามความเหมาะสม 

 4. ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของสนามกีฬาโดยเคร่งครัด 
 5. ผู้ที่ป่วย หรือผู้ที่มีโรคประจ าตัว หรือสตรีมีครรภ์ อย่าฝืนท าการทดสอบ เพราะจะเกิด

อันตราย และให้แจ้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการทดสอบก่อน หากไม่แจ้งจะถือว่า  ผู้เข้ารับการทดสอบมีความพร้อม
ในการทดสอบ 
 6. ห้ามน าโทรศัพท์มือถือ เครื่องมือ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดที่สามารถใช้
ในการบันทึกภาพ เข้าไปในสถานที่ท าการทดสอบโดยเด็ดขาด 

2.2 การสอบสัมภาษณ์ (ทุกต าแหน่ง) 
 ให้ผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง ในต าแหน่งนิติกร
ปฏิบัติการ ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และต าแหน่ง
เจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน เข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ 
ในวันเสาร์ที่ 25 และวันอาทิตย์ท่ี 26 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

วัน เวลาสอบ ต าแหน่ง  เลขประจ าตัวสอบ สถานที่สอบ 

วันเสาร์ที ่
25 ธันวาคม 2564  

รอบเช้า : 
รายงานตัว 
เวลา 07.30 น.  
ณ ชั้น 1 ศูนย์ฝึกอบรม
สถาบันวิทยาการศุลกากร 
สะพานกรุงเทพ 

เริ่มสอบ 
เวลา 08.30 ถึง 12.00 น. 

- นิติกรปฏิบัติการ 
 
 

 
 

 
 

641101000021 
ถึง 

641101002341 

  

ศูนย์ฝึกอบรม
สถาบันวิทยาการ
ศุลกากร  
สะพานกรุงเทพ 

รอบบ่าย : 
รายงานตัว 
เวลา 12.30 น.  
ณ ชั้น 1 ศูนย์ฝึกอบรม
สถาบันวิทยาการศุลกากร 
สะพานกรุงเทพ 

เริ่มสอบ 
เวลา 13.30 ถึง 15.30 น. 

- เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน 

 
 

641103000002 
ถึง 

641103000676 
 

ศูนย์ฝึกอบรม
สถาบันวิทยาการ
ศุลกากร  
สะพานกรุงเทพ 

 
 

 
 /วัน… 
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วัน เวลาสอบ ต าแหน่ง  เลขประจ าตัวสอบ สถานที่สอบ 

วันอาทิตย์ที่ 
26 ธันวาคม 2564  

รอบเช้า : 
รายงานตัว 
เวลา 07.30 น.  
ณ ชั้น 1 ศูนย์ฝึกอบรม
สถาบันวิทยาการศุลกากร 
สะพานกรุงเทพ 

เริ่มสอบ 
เวลา 08.30 ถึง 12.00 น. 

- เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชีปฏิบัติงาน 

 
 

- เจ้าพนักงานศุลกากร
ปฏิบัติงาน  

 
 

641102000001 
ถึง 

641102000485 
 

641104000001 
ถึง 

641104000389   

ศูนย์ฝึกอบรม
สถาบันวิทยาการ
ศุลกากร  
สะพานกรุงเทพ 

รอบบ่าย : 
รายงานตัว 
เวลา 12.30 น.  
ณ ชั้น 1 ศูนย์ฝึกอบรม
สถาบันวิทยาการศุลกากร 
สะพานกรุงเทพ 

เริ่มสอบ 
เวลา 13.30 ถึง 15.30 น. 

- เจ้าพนักงานศุลกากร
ปฏิบัติงาน  

 

641104000392 

ถึง 
641104001120   

ศูนย์ฝึกอบรม
สถาบันวิทยาการ
ศุลกากร  
สะพานกรุงเทพ 

 สิ่งที่ผู้เข้าสอบจะต้องน ามายื่นในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
โดยการสอบสัมภาษณ์ 
  1. ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต โดยให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก 
และไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบ
ให้ครบถ้วน  

 2. บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย 
และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักระบุชัดเจน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจ าตัวทหาร
กองประจ าการ หรือใบอนุญาตขับรถที่มีรูปถ่าย และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก หรือหนังสือเดินทาง (Passport) 
หากไม่มีบัตรหรือเอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ ให้ใช้ใบรับรองข้อมูลส่วนบุคคล ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่แทน 
ทั้งนี้ หากเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 

 3. ส าเนาปริญญาบัตร ส าหรับต าแหน่งนิติกรปฏิบัติการ หรือส าเนาประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือส าเนาอนุปริญญาบัตร ส าหรับต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และต าแหน่ง  
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน หรือส าเนาประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.) ส าหรับต าแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน 
แล้วแต่กรณี จ านวน 1 ฉบับ และส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มี
คุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร จ านวน 1 ฉบับ โดยต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติภายใน
วันปิดรับสมัคร คือวันที่ 2 มีนาคม 2564 
 
 
 /ทั้งนี้… 
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 ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร
หรืออนุปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรของสถานศึกษานั ้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือ 
วันที่ 2 มีนาคม 2564 ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้
ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติ
ปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน 

  4. ผู้สมัครสอบต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และต าแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ที่ใช้คุณวุฒิระดับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี มาสมัครสอบ ให้แนบส าเนาหนังสือรับรอง
จากสถาบันการศึกษาว่า เป็นระดับอนุปริญญา 3 ปี จ านวน 1 ฉบับ 

  5. หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของส านักงาน ก.พ. ดังนี้ 
 5.1 ต าแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ใช้หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้
ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป (ฉบับจริง) พร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ ในกรณีที่ยื่นหนังสือ
รับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาโท ให้แนบส าเนาวุฒิการศึกษาที่ใช้
ในการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ัวไปครั้งนั้นเพ่ิมอีก 1 ฉบับ 
  5.2 ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ใช้หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน
การวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับอนุปริญญา ขึ้นไป 
(ฉบับจริง) พร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ ในกรณีที่ยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
ในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ให้แนบส าเนาวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
ครั้งนั้นเพิ่มอีก 1 ฉบับ 
  5.3 ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ใช้หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน
การวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับอนุปริญญา ขึ้นไป 
(ฉบับจริง) พร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ ในกรณีที่ยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
ในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ให้แนบส าเนาวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
ครั้งนั้นเพิ่มอีก 1 ฉบับ 
 5.4 ต าแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน ใช้หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน
การวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป (ฉบับจริง) พร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
ในกรณีที่ยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับที่สูงกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ให้แนบส าเนาวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปครั้งนั้นเพ่ิมอีก 1 ฉบับ 

  6. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่ 

  - วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
  - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
  - โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
  - โรคพิษสุราเรื้อรัง 
  - โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค

ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด 
 
 

/7. ส าเนา… 
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 7. ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ ในกรณีหลักฐานและเอกสารสมัครสอบไม่ตรงกัน เช่น ใบส าคัญ
การสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล เป็นต้น จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 

  ทั้งนี้ ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” และ ลงลายมือชื่อ 
วัน เดือน ปี และระบุเลขประจ าตัวสอบก ากับไว้ที่มุมบนด้านขวาของส าเนาหลักฐานและเอกส ารทุกหน้า   
อนึ่ง กรณีตรวจพบภายหลังว่าเอกสารหลักฐานการสมัครสอบไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือผู้เข้าสอบมีคุณสมบัติทั่วไป
หรือคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้
รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้เข้าสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้
มาตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งหรือเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 

 3. ระเบียบปฏิบัติในการเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ 
ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
 1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และประพฤติตนเป็นสุภาพชน  
 2. ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาในการสอบ 
 3. ต้องให้ความร่วมมือในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคารสอบ โดยใช้เครื่องมือ
วัดอุณหภูมิร่างกายของกรมศุลกากร หากผลการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายมีค่าเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะไม่ได้
รับอนุญาตให้เข้าอาคารสอบ โดยจะจัดให้สอบสัมภาษณ์ตามความเหมาะสม 
 4. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบ  
 5. ต้องน าเอกสารมายื่นในวันสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งโดยการสอบสัมภาษณ์ 
ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้ 

 4. การประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  
 เนื่องจากกรมศุลกากร จะต้องด าเนินการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของผู้ที่สอบผ่านฯ 
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ หรือไม่ และในกรณีที่มีปัญหาคุณวุฒิการศึกษาไม่ชัดเจน
ว่าตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ หรือไม่ กรมศุลกากรจะต้องให้ส านักงาน ก.พ. ตรวจรับรองคุณวุฒิการศึกษา
อีกครั้งหนึ่ง และเมื่อกรมศุลกากรตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว จะประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 
ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และต าแหน่ง
เจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน ภายในวันจันทร์ที่  14 กุมภาพันธ์ 2565 ทางเว็บไซต์กรมศุลกากร 
www.customs.go.th หั วข้อ  “ข่าวประชาสัมพันธ์” หัวข้อย่อย  “ข่าวรับสมัครงาน” หรือเว็บไซต์ 
http://job.customs.go.th   

 หากผู้ใดไม่มารายงานตัวเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งตามวัน เวลา 
และสถานที่ดังกล่าว หรือปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ 
ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อ เป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
ตามประกาศกรมศุลกากรฉบับนี้ ก็จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้ 

 

 

 
 

/5. กรมศุลกากร… 

http://job.customs.go.th/
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 5. กรมศุลกากรขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมระเบียบหรือข้อปฏิบัติ  
ในการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง (การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย และการสอบสัมภาษณ์) 
เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพื่อให้เป็นไปตาม
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และข้อก าหนดของทางราชการ 

 กรมศุลกากร ด าเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาคตามหลักเกณฑ์    
ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านผ่านการสอบเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ
หรือมีพฤติการณ์ในท านองเดียวกันนี้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และโปรดแจ้งให้กรมศุลกากรทราบทางโทรศัพท์หมายเลข 
0 2667 6305, 6352 - 6353, 0 2667 7000 ต่อ 5088, 5822 หรอื ทางโทรสารเลขหมาย 0 2667 6932 

 
 ประกาศ  ณ  วันที่  5  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564 

 
  (ลงชื่อ)    พชร  อนันตศิลป์ 
   (นายพชร  อนันตศิลป์) 
   อธิบดีกรมศุลกากร 
 

/ร่าง พิมพ ์
/ตรวจ 



1. ต ำแหน่งนิติกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 289 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ
641101000021 น.ส. เสาวลักษณ์ สุโขวัฒนกิจ
641101000026 น.ส. ภาวินี อินพล
641101000029 นาย ศุภดิษฐ์ สร้างอ าไพ
641101000034 น.ส. วิลาวัณย์ นิลวิจิตร์
641101000036 น.ส. เสาวภา ปรากฏดี
641101000042 นาย วรชิต รุ่งพรหมประทาน
641101000043 น.ส. รวิวรรณ อารีบ าบัด
641101000044 น.ส. ณิชกานต์ ป้อมสกุล
641101000047 น.ส. นัจกร อิสสภาพ
641101000051 นาย ธัญเทพ เช้ือช่ัง
641101000052 น.ส. มธุริน ทองบุญ
641101000055 นาย อภิวิชญ์ สิทธิจ าลอง
641101000057 นาย ปฐพี พูลสวัสด์ิ
641101000061 นาย อนุพงษ์ สามีโคตร
641101000064 น.ส. ปรางใส องพิสิฐ
641101000066 นาย วิสัน แตงภู่
641101000069 น.ส. จุฑาภรณ์ ทองวัฒน์
641101000070 นาย ฉันทัช จารุกลัส
641101000075 น.ส. สุภลักษณ์ อุตโรกุล
641101000076 น.ส. ยศปนา เนาวสันต์
641101000090 นาย ภัทรชัย จันศรีคง
641101000093 น.ส. นริศรา ภาษี
641101000095 เรือเอก วันชัย สุทธิธารธวัช
641101000097 น.ส. อนัญญา มาลารัตน์
641101000100 น.ส. นันท์นภัส ภุมมา
641101000101 นาย จีรศักด์ิ ขันทะเสน
641101000103 น.ส. กุลนันทน์ จันทร์แก้ว
641101000104 นาย สิรวิชญ์ ชูเพ็ชรทอง

เอกสำรแนบท้ำยประกำศกรมศุลกำกร ลงวันท่ี  5  พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2564
เร่ือง  รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันเพ่ือวัดควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งนิติกรปฏิบัติกำร
ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีปฏิบัติงำน ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน

และต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนศุลกำกรปฏิบัติงำน และก ำหนดวัน เวลำ และสถำนท่ีสอบ

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

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 1 จาก 26



1. ต ำแหน่งนิติกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 289 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ
641101000107 น.ส. อรชุมา ธรรมกามี
641101000111 น.ส. ธนิสา ทับจีน
641101000113 น.ส. รมย์รวินท์ บุตรเสน
641101000116 นาย วสันต์ วงค์วัง
641101000117 น.ส. นันทวัน อุตโรกุล
641101000119 นาย ภรรทพล ประภาสุมณี
641101000122 น.ส. จินดาภา รุ่งฟ้า
641101000124 น.ส. หทัยชนก นะลิตา
641101000128 นาย กฤติเดช ลักษณานันท์
641101000130 น.ส. เบญจมาภรณ์ เพชรไข่
641101000135 น.ส. พรพิลาศ มูลทรัพย์
641101000141 นาย ราชศักด์ิ กุลกัลยา
641101000151 น.ส. พิมพิกา แสนนิทา
641101000152 น.ส. พรรณทิภา กรวิทยโยธิน
641101000155 นาย มารุต นามตะ
641101000158 น.ส. หน่ึงฤทัย ฐิติเสถียรธรรม
641101000159 นาย อรรถพล ศรีพรหม
641101000161 น.ส. ชนม์นิภา ชาวอบทม
641101000166 น.ส. ชัชวลี ไมตรี
641101000167 นาย กวินเลิศ กลีบบัว
641101000168 น.ส. นภัค เหล่าสืบสกุล
641101000172 น.ส. พัทธนันท์ เก้ือก่ออ่อน
641101000176 นาย ชาตรี อินทร์บุญช่วย
641101000183 น.ส. ปิยสุดา กัญญาค า
641101000187 นาย ธนากร คีรี
641101000194 น.ส. พัชราวดี วุ้นสีแซง
641101000199 นาย กมลวิช ปุญสิริ
641101000202 นาย พีระ วงษ์มา
641101000206 นาย นิสัน ดลประชา
641101000216 นาย ฟีโรส มะหะมัดยังกี
641101000219 นาย เมธี เนติวุฒิสาร
641101000232 ส.ต.ต.หญิง พิชินาถ ทุ่นใจ
641101000252 นาย ณัฐยศ อาจหาญ
641101000255 นาย สุพจน์ ดิสโร

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 2 จาก 26



1. ต ำแหน่งนิติกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 289 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ
641101000260 น.ส. ปวีณา เจษฏจรัสพงศ์
641101000262 นาย ธงชัย เจษฏจรัสพงศ์
641101000265 นาย อัครวิธ จิตตานุปกรณ์
641101000274 น.ส. ภัทรศญา ห่อทรัพย์
641101000275 น.ส. ศจิกา ว่องวัฒนธรรม
641101000281 นาย เสกสรรค์ ชูศักด์ิ
641101000296 น.ส. อภิชญา มหาวิริโย
641101000304 นาย สิรภัทร สินะสนธิ
641101000337 น.ส. สรัสวฎี จากนอก
641101000340 นาย ภานุพงศ์ นุสติ
641101000354 น.ส. ศศิประภา สนเอ่ียม
641101000355 น.ส. ศุภิสรา ค าสายใย
641101000356 น.ส. ตุลสิริ วาตะ
641101000357 ร้อยต ารวจโท ภรัณยู แกล้วกล้า
641101000365 น.ส. ทิพย์วรินทร สุรดีวิราพันธ์
641101000369 นาย อรรถเศรษฐ์ ปรีชาพงศธร
641101000372 นาย ธนวัฒน์ นาคะอินทร์
641101000376 น.ส. เสาวลักษณ์ ศิลาชาติ
641101000386 น.ส. ชญานันท์ ศรีพลลา
641101000395 นาย ชยนันท์ สร้อยมาลี
641101000402 น.ส. กุลธนิยา วิราวรรณ
641101000406 น.ส. ณัฐกานต์ พรหมอินทร์
641101000424 นาย นิรติ หามณี
641101000425 นาย รัฐกรณ์ ปันทนา
641101000432 น.ส. วิรากานต์ ศรีสุข
641101000448 น.ส. เพ็ญนภา หล้าลุน
641101000459 น.ส. พิชชุฎา อิทธิพรไพศาล
641101000467 น.ส. กรอร กฤชคงพันธ์ุ
641101000479 นาย ศุภกร ล าพระสอน
641101000480 นาย อัษฎาวุธ ละก าป่ัน
641101000482 นาย ธีรายุทธ์ ธีระวิชัยยุทธ์
641101000495 น.ส. อภิษฎา พฤฒิวรวงศ์
641101000500 นาย ชยุต ประจักษ์วงศ์
641101000505 นาย จิรกฤต ปิฎกรัชต์

ช่ือ - นำมสกุล
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1. ต ำแหน่งนิติกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 289 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ
641101000506 น.ส. กิตต์ิภาอร เดชยางกูร
641101000509 นาย สุทธิพงศ์ ปานแก้ว
641101000516 น.ส. ณริศรา นิยมราช
641101000527 น.ส. เบญจวรรณ ตวงหิรัญวิมล
641101000533 น.ส. โยธกา ศรีแสงทอง
641101000536 น.ส. ฤกษ์วริศ วรฉัตร
641101000555 นาย วุฒินันท์ มูลรังษี
641101000557 นาย ฐานวัฒน์ เรือนสอน
641101000561 น.ส. อภิษฐา วงศ์วานิช
641101000568 นาย นิวัฒน์ แมนสืบชาติ
641101000578 น.ส. รสธร รุ่งเรือง
641101000579 น.ส. กัญญาพัชร กล่อมจิตต์
641101000581 นาย ไกรพล กล่อมจิตต์
641101000588 ส.ต.ท. ณัฐวัฒน์ อยู่ย่ังยืน
641101000589 น.ส. นัฐรินทร์ จ านงค์วัฒน์
641101000598 นาย วิศววิท อุดมจิตพิทยา
641101000603 น.ส. กนิษฐา หมุกแก้ว
641101000604 น.ส. พิมพ์สินี ปานแก้ว
641101000608 น.ส. สุริยะรังสี ธนะจันทร์
641101000611 น.ส. รพีพร จงใจ
641101000628 นาย เสฐียรพงษ์ พรรณแฉล้ม
641101000632 น.ส. ชนาพิชญ์ บัวช่ืน
641101000633 นาย ชุติพงศ์ เพชรกอง
641101000637 น.ส. ณัฐธนิกานต์ เย็นสุวรรณ
641101000647 น.ส. นันท์ทฉัตร มาสมาน
641101000648 นาย ศิลชัย แก้วกันธา
641101000655 น.ส. สุนีย๊ะ มุสา
641101000662 น.ส. รสสุคนธ์ นาคไธสง
641101000677 น.ส. กมลวรรณ เน่ืองจ านงค์
641101000681 น.ส. วรรณนิภา สงวนราษฎร์
641101000683 น.ส. ภาณินลักษณ์ ลลิตาเศรษฐ์
641101000684 น.ส. พุธิตา ป่ินทองพันธ์ุ
641101000687 น.ส. ชาลิสา ต้ิงค า
641101000696 น.ส. ปาวลิณ ศรีสมยศ

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 4 จาก 26



1. ต ำแหน่งนิติกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 289 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ
641101000711 นาย อภิชาติ สุริยวงศ์กุลการ
641101000724 น.ส. ภัทรวดี ศรีพฤทธ์
641101000725 นาย ปาณสาร อนาคาริกกุล
641101000727 น.ส. บุญสิตา บุญเต้ีย
641101000730 นาย ปพน บุญยศ
641101000741 นาย พศวีร์ ขาวเรือง
641101000745 นาย พิจักษณ์ เพ็ญพัฒนากุล
641101000750 น.ส. พรทิพย์ พวงศรี
641101000754 นาย สหรัฐ เยาวรัตน์
641101000768 นาย ทัศน์พล ค้ าชู
641101000769 น.ส. ดวงนภา สุดทอง
641101000770 น.ส. สุก์ภัควี แก้วฉีด
641101000775 น.ส. จิตสุภา เอมโอษฐ์
641101000783 น.ส. นภัสนันท์ เตือนวัจนภัทร
641101000785 น.ส. วลักษณ์ศณา ยอดรักษ์
641101000788 น.ส. ขวัญสุดา ศรีพอ
641101000792 น.ส. เปรม เลาหศิริปัญญา
641101000794 นาย โจฮัน หลีเส็น
641101000814 นาย เจตนิพัทธ์ จตุพรม
641101000821 น.ส. นันทิชา ดิลกขมารักษ์
641101000823 น.ส. ชุติมณฑน์ สิริอินทร์
641101000825 น.ส. สรัญรส จันทน์อาภรณ์
641101000827 นาย ศรัณย์ ณ พัทลุง
641101000832 น.ส. เพชรรัษฎา วรรณบุรี
641101000836 น.ส. ปุณณภา กลัดทอง 
641101000852 น.ส. ภัทรวัฒน์ อ่ิมช่ืน
641101000856 นาย พาณิชย์ กิจจาวรากร
641101000862 นาย ชวกร วนิชอาภาพรรณ์
641101000864 นาย สฤษฎ์ สนิทวงศ์
641101000867 น.ส. อรวรรยา ปัทมพันธ์ุ
641101000879 นาย วริศ ช่างสลัก
641101000880 นาย ทศพล ทองทิพย์
641101000894 นาย สุริยัน สุปินะ
641101000906 ว่าท่ีร.ต.ท.หญิง สุจิตรา ชาญปรีชา

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 5 จาก 26



1. ต ำแหน่งนิติกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 289 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ
641101000919 นาย ฐิระพลัฏศฐ์ ฐิตะสุต
641101000926 น.ส. จิดาภา ชูโต
641101000933 น.ส. นัทธมล จันทร์เพ็ญ
641101000946 น.ส. ธัญชนก ศรีจันทร์ทอง
641101000967 น.ส. สุนิสา ทัศน์สถาพร
641101000968 น.ส. อิสราภรณ์ เทพพานิช
641101000987 น.ส. สิริวิมล กมลบูรณ์
641101000988 น.ส. อภิชญา หมวดเมือง
641101000995 ส.ต.ท. ณฐกร เช่ือฟัง
641101001004 น.ส. เฉลิมขวัญ อ่อนเกตุพล
641101001008 น.ส. ชนัฏฐา วงศ์สุวรรณ
641101001022 น.ส. ธิติมา ชูสุวรรณ
641101001030 นาย วุฒิชัย พลอินทร์
641101001032 นาย ธีรโรจน์ รัตนประพันธ์พร
641101001037 นาย เมษวัสส์ อารีรบ
641101001038 น.ส. ภัทรพร เอ่ียมพิชัยมงคล
641101001046 น.ส. พรรษกร พุมมา
641101001068 น.ส. วรพนิต ณ จันทร์
641101001094 น.ส. วริษฐา บูชาพันธ์
641101001110 นาย จิรายุทธ์ ยุทธศรี
641101001122 น.ส. ศศิวรินทร์ ส่ือยรรยงศิริ
641101001123 นาย ธรรมรัตณ์ สมสอง
641101001137 น.ส. ชาลิสา ธรรมราช
641101001152 น.ส. นภัค ทัศนพิมล
641101001153 นาย วัศพล เกตุแก้ว
641101001172 น.ส. ณัฐกาญจน์ เกิดแก้ว
641101001175 น.ส. อัญชลี ทองอุ่น
641101001181 นาย รุจิระ โรจน์บุญเจริญ
641101001187 น.ส. ลักษณภัทร ล้ิมเทียมเจริญ
641101001207 นาย ณัฐภัทร สองห้อง
641101001217 น.ส. มุกดารัตน์ สุระสังข์
641101001223 น.ส. ลดารัตน์ โชติรัตน์
641101001226 นาย ภูรินท์ ณ พัทลุง
641101001231 นาย ภูผงาด เพชรสงฆ์

ช่ือ - นำมสกุล
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1. ต ำแหน่งนิติกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 289 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ
641101001236 นาย กฤตนนท์ มณีบุตร
641101001243 นาย นพรุจ พัสสระ
641101001272 น.ส. นิตยา กาวี
641101001328 น.ส. ชญานิน มุ่งถ่ิน
641101001332 นาย ทิวากรณ์ ทิน่าน
641101001361 น.ส. ณิชนันทน์ ไหวพริบ
641101001374 นาย พีรวิชญ์ จิระจรูญพันธ์ุ
641101001391 นาง ฐปนัท ปริยะเกตุ
641101001401 นาย วิชญ์พล หลีสุวรรณ
641101001414 น.ส. ณิชากร รัตนเวชสิทธิ
641101001420 น.ส. น้ าทิพย์ บ าเรอเจ้า
641101001423 น.ส. สุพิรญาณ์ พสิษฐ์ธุวานนท์
641101001427 นาย พิสิษฐ์ เจียรศักด์ิโสภณ
641101001433 น.ส. ปวิตรา ไพรสณฑ์
641101001449 น.ส. เบญญา สุขวัฒน์ธนิกกุล
641101001468 นาย กุลนันท์ ป่ินทอง
641101001476 น.ส. ณายา เลิศภวริศ
641101001477 น.ส. ปทิตตา โพธ์ิเพชร
641101001486 น.ส. ภัสสิริ หลวงเมือง
641101001487 นาย จิรายุ พ่ึงประชา
641101001499 น.ส. นวรัตน์ สืบตระการ
641101001524 น.ส. บุณยนุช ไฝจู
641101001556 นาย สรวิชญ์ งามมีแสง
641101001562 นาย ชุติเดช สงวนวัฒนา
641101001565 นาย อภิชัย พาบุ
641101001591 นาย ภาณุพงศ์ ปัญญาเหล็ก
641101001607 น.ส. แพรวา ฤทธิศักด์ิ
641101001612 นาย กิตติ เจริญรุ่งอุทัย
641101001621 น.ส. นิรชร ขจรไชยกูล
641101001631 นาย ณัฐภัทร ชัยปินชนะ
641101001632 นาย อดุลวิทย์ ปานเพ็ชร
641101001634 นาย วีรภัทร ค าต๋ัน
641101001656 น.ส. ศิรดา พันธกิจไพบูลย์
641101001662 น.ส. บงกชธร ด่านรุ่งเจริญ

ช่ือ - นำมสกุล
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1. ต ำแหน่งนิติกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 289 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ
641101001664 นาย ธีระศักด์ิ คงเอียง
641101001667 นาย วิชญ์พล มหารัตนวงศ์
641101001674 นาย พีรณัฐ บุญเกิด
641101001686 น.ส. ณัฐณิชา เงินพลอย
641101001691 น.ส. ศุภาวรรณ เลิศทรัพย์สุรีย์
641101001692 น.ส. วรรณุษา บุญชูด า
641101001694 นาย พสุธร เจียมประเสริฐ
641101001706 นาย สรวิชญ์ ชนะรัตน์
641101001727 น.ส. ปาลิดา นิลคช
641101001734 นาย นิติวุฒิ สีตะวัน
641101001755 น.ส. จีระนันท์ ทีปีเนตร
641101001759 น.ส. สุรภา วรรณรัตน์
641101001769 น.ส. รุจิกาญจน์ ธรรมคุณพิทักษ์
641101001780 นาย ณัฐดนัย ค าแก้ว
641101001781 น.ส. ประดิชญา หนูฉ้ง
641101001794 น.ส. กัญญาวีร์ สุพมาตร
641101001796 น.ส. ธนัชชา สินสุภางค์
641101001800 น.ส. รลิตตาภา ศรเสณี
641101001802 น.ส. อภิญญา ร่ืนรวย
641101001806 ส.ต.ต.หญิง วิรัลพัชร ศรีขาว
641101001809 น.ส. นวลพรรณ ทองช่ืน
641101001818 น.ส. พรไพลิน สิริพรรุ่งโรจน์
641101001846 นาย ณัชพล มะกง
641101001867 นาย กิตินันท์ ปะหา
641101001882 น.ส. เจสสิก้า ช่วงช่ืน
641101001905 นาย ศิวะ แนวโนนทัน
641101001913 น.ส. พศวจี ปราบพาล
641101001915 น.ส. กมลรัตน์ อรรถนิตย์
641101001932 นาย ณัฐ ชัณวิจิตร
641101001933 น.ส. บุณยนุช ค าพล
641101001944 น.ส. ปรัชญ์ภัสร วิวัฒนไพศาล
641101001952 น.ส. วริศรา หม่ันดี
641101001962 นาย สกลพัฒน์ สุวรรณกันทร
641101001963 นาย ธนรัตน์ สวัสดีผล

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 8 จาก 26



1. ต ำแหน่งนิติกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 289 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ
641101001968 น.ส. ศุภาณกุล อิศรเสนา
641101001969 น.ส. ณัฐรียา พรมมา
641101002015 น.ส. สิรินันท์ ธรรมใจกุล
641101002032 น.ส. ศุภนารี บุญศรี
641101002039 น.ส. อังสุดา ต้ังใจ
641101002041 นาย ไทยพชระ ดวงแก้ว
641101002057 น.ส. กมลพรรณ วิชิตสุรกิจ
641101002062 น.ส. เครือวัลย์ ธารีนาถ
641101002078 นาย อดิศร คงทอง
641101002123 นาย ธันวาเทพ กานต์สมเกียรติ
641101002128 น.ส. สิริณัฎฐ์ ภูวิภิรมย์
641101002141 น.ส. คริสตินันท์ วินัยกุลพงค์
641101002181 นาย ธนพล ตรีเพ็ชร
641101002214 น.ส. พรพรรณ บุญโต
641101002226 น.ส. อุษา ภัทรน าโชค
641101002229 นาย สิริพงศ์ เหมือนพะวงศ์
641101002234 นาย กฤติน สีมานาถ
641101002236 นาย พัสกร คงสาคร
641101002242 นาย ชาญวิทย์ คะดีเวียง
641101002269 น.ส. ภัสรา พลอยเพ็ชร
641101002272 นาย ชลนที หนูบุญ
641101002295 น.ส. ศรัณย์พร ดวงดาวงษ์
641101002341 นาย สุทธิพัฒน์ ศิริรัตน์

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 9 จาก 26



2. ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีปฏิบัติงำน จ ำนวน 75 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ
641102000001 นาง อรอุมา ทองเกียว
641102000002 น.ส. สิริกร สังฆมณี
641102000003 น.ส. จันทกานต์ ใจเพียร
641102000004 น.ส. กมลนันท์ ทองแม้น
641102000006 น.ส. พีรพัทธ์ ขุนอ าไพ
641102000009 น.ส. อิริยา ตอรบรัมย์
641102000011 น.ส. ธีรพร พุงธิราช
641102000012 นาง ดนิตา แก้วขวัญ
641102000015 ว่าท่ี ร.ต. กรหยก บุญสม
641102000016 น.ส. พิทธยา พฤติรัตน์
641102000017 น.ส. หทัยชนก สมรรถการ
641102000019 น.ส. พิทยาภรณ์ ช่างทอง
641102000023 น.ส. ยุวดี ร้อยแก้ว
641102000024 น.ส. สิริพร พรหมหาญ
641102000025 น.ส. พรรณิภา บุตรโพธ์ิ
641102000029 น.ส. อารีย์ แขกกาฬ
641102000031 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง นัฐชานันท์ ศิริวัฒนบริกุล
641102000033 นาง บัวบล ปุณณสัมฤทธ์ิ
641102000038 น.ส. สุพรรษา พุฒธิกุล
641102000039 นาย กรณ์ กาวีระ
641102000044 น.ส. มัลลิกา ตระกูลศิลป์
641102000045 น.ส. อุทัยวรรณ ตลันดา
641102000048 น.ส. กวิสรา ปิโย
641102000050 จ.อ.หญิง จันทิมา สาธร
641102000060 น.ส. เพ็ญศรี มณีใส
641102000062 น.ส. ปวีณา วนวัชรากร
641102000065 น.ส. กุลพิชฌาย์ ก้านใบยา
641102000068 น.ส. สุประวีณ์ ทองเอียด
641102000076 น.ส. วิลาวัลย์ พงษ์ปัน
641102000082 น.ส. อรุณศรี กวานดา
641102000086 น.ส. นันท์ชยา ฤทธิสันเทียะ
641102000090 น.ส. เพ็ญนภา สนธิคุณ
641102000100 นาย ชนัตถ์ ไชยานนท์
641102000106 น.ส. เข็มเพชร เศวตวงษ์

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 10 จาก 26



2. ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีปฏิบัติงำน จ ำนวน 75 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ
641102000109 น.ส. ธมลวรรณ เจริญจิตร
641102000112 น.ส. ศรณรินทร์ จันทะเกษ
641102000122 น.ส. ปิยะนุช หรุ่นงาม
641102000131 น.ส. สุทิน บุราณเมือง
641102000148 น.ส. พรธิตา ปินาถา
641102000168 น.ส. รุ้งนภา ย้ิมยวน
641102000176 น.ส. ยุพิน หอมเพียร
641102000178 น.ส. อุมาภรณ์ มงคลน า
641102000184 น.ส. อรวรรณ บุญเกษมพงศ์
641102000201 น.ส. สิโรธร สมนึก
641102000205 นาย ดวงดี สิทธิศักด์ิ
641102000206 น.ส. จิตราวรรณ สลีวงศ์
641102000213 น.ส. เจนจีรา เครือวงค์
641102000216 น.ส. ทรัพย์พูน ค ามะฮุง
641102000237 น.ส. ศรีจันทร์ ต๋ันปาลี
641102000244 น.ส. ฐานินี แย้มเภา
641102000245 น.ส. ปวีณา ออต๊ะ
641102000252 น.ส. กัญญ์วรา เฉียงตะวัน
641102000274 น.ส. สุภัทรา ค าทา
641102000277 นาย คเชนทร์ อ านะโคตร
641102000280 น.ส. จีราวรรณ บัวหลวง
641102000283 น.ส. พรรณทิกา มะรุม
641102000289 น.ส. นงค์เยาว์ โฮทองหลาง
641102000292 น.ส. ณัฌมน ประวัดศรี
641102000317 น.ส. ชณิตา บุระเนตร
641102000321 น.ส. เมวิกา สมศรี
641102000329 นาย พรชัย แสนค าภา
641102000334 นาง ทิพย์วรรณ ทาค า
641102000336 น.ส. นิตยา ซ่ือตรง
641102000353 น.ส. นฤมล หนูทราย
641102000383 นาย อาชวิน พิจิตรธรรม
641102000385 น.ส. จุฑาพร โคตรทุม
641102000392 นาย วรภพ เนียมสุวรรณ
641102000403 น.ส. เจนจิรา ศรีสมวงศ์

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 11 จาก 26



2. ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีปฏิบัติงำน จ ำนวน 75 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ
641102000418 น.ส. จุฑามาส พิมลรัตน์
641102000433 น.ส. ณัฐกานต์ ลิมปพนาทอง
641102000444 นาย ธันญ์ยาภัทร อุติเนตร
641102000448 นาย จักรภพ ชาญตะบะ
641102000470 น.ส. เดือน อุ่นต๊ิบ
641102000475 น.ส. อริสา อ้นพา
641102000485 น.ส. ลักษิกา ลายสาคร

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 12 จาก 26



3. ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน จ ำนวน 101 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ
641103000002 น.ส. วิลาสินี สงกุมาร
641103000003 น.ส. ศุมารินทร์ จากสูงเนิน
641103000004 น.ส. สุปราณี โพธ์ิทอง
641103000005 น.ส. สายพิณ ย่ังยืน
641103000018 น.ส. ปัทมา วาวงศ์มูล
641103000019 น.ส. ศุภัคชญา วังแปง
641103000020 น.ส. อมลวรรณ ประทุมทอง
641103000021 น.ส. กุลรัตน์ ประดับจันทร์
641103000034 น.ส. ชญาภรณ์ ใหม่จันทร์ตา
641103000037 น.ส. ณัฐญา รอดมณี
641103000038 น.ส. สุภาวดี หนูเสน
641103000039 น.ส. ศิรินันท์ กุลดิลก
641103000040 น.ส. พิมพ์ชนก กันธิยะ
641103000042 น.ส. มยุรา พรหมเดช
641103000044 น.ส. สุนิสา ตามวิสัย
641103000050 น.ส. วีณาพร อุ่นละม้าย
641103000052 น.ส. พิมพ์ชนก งามเลิศ
641103000054 น.ส. ธัญญรัตน์ วงศ์ขันธ์
641103000055 น.ส. ชกามาฏ ใจเย็น
641103000060 น.ส. ปทิดา อุ่นเจริญภักดี
641103000062 น.ส. วิภาดา สุขสันติกมล
641103000065 น.ส. อุษา รารามนัส
641103000066 น.ส. ชลันดา สิริสายทอง
641103000072 นาง รุจิรัฏฐ์ ลายประจักษ์
641103000074 น.ส. ปวีณกร จรม่ังนอก
641103000077 นาย ธนวัฒน์ ศิริมา
641103000079 น.ส. ประทุมพร ภูจีวร
641103000080 น.ส. วงศา หนูแก้ว
641103000081 นาง ภุมรินทร์ บ ารุง
641103000083 น.ส. ลันชนา เปาะอาเดะ
641103000099 น.ส. อัญธิกา ศรีชัยวงค์
641103000100 นาย สมชาติ กิจมานะ
641103000111 น.ส. วาสินีย์ ดอกกุหลาบ
641103000131 น.ส. ระพีพรรณ พูลศิริ

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 13 จาก 26



3. ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน จ ำนวน 101 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ
641103000134 น.ส. จุรีพร แตงชัยภูมิ
641103000139 น.ส. อรปภา วรรณทอง
641103000140 น.ส. อรทัย ทุเรียน
641103000141 น.ส. กรกมล จันทรัตน์
641103000142 น.ส. อัญชลี เขียวเขิน
641103000147 น.ส. วรวรรณ โสตถิวัฒน์
641103000152 น.ส. ประภัสสร เขียวข า
641103000156 น.ส. จิราภรณ์ สะสงค์
641103000157 น.ส. วรินทิพย์ ศรียอด
641103000158 น.ส. อริยา แก้วแท้
641103000170 น.ส. ทิพย์วิมล พงษ์อุดม
641103000175 น.ส. ขนิษฐา หมุดเส็ม
641103000178 น.ส. จิตตินันท์ ดอนผักแว่น
641103000184 น.ส. รวินท์นิภา ชูไกรไทย
641103000191 น.ส. กาญจนา แก้วทอง
641103000196 น.ส. นุชชนาท เตชนันท์
641103000209 น.ส. เจนสุดา ข าสาย
641103000212 น.ส. ณภัทชา แก้วศักด์ิ
641103000213 น.ส. อนัญญา แก้วกล้า
641103000218 น.ส. อุไรวรรณ เมฆแก้ว
641103000230 น.ส. สิรภัทร ไสยวงศ์
641103000231 น.ส. สุดารัตน์ สายัณห์
641103000235 น.ส. สุทธิชา อดุลย์
641103000264 น.ส. สุภาภรณ์ ปัญญาแก้ว
641103000268 นาย ธีรวุฒิ พรมวิหาร
641103000274 น.ส. วริน หม่ืนสิทธิโรจน์
641103000275 น.ส. ฐิติกานต์ เมฆใหม่
641103000276 น.ส. ณีรนุช สมศักด์ิ
641103000281 น.ส. สุภาภรณ์ ใจเย็น
641103000285 นาย กรกช ยอดศรีเมือง
641103000288 น.ส. สาวิตรี แย้มกลาง
641103000290 น.ส. ทิพวัลย์ สุดเม่ง
641103000303 นาง อรวดี ขุนจันทร์
641103000314 น.ส. กนกกร ปัญญาประชุม

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 14 จาก 26



3. ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน จ ำนวน 101 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ
641103000317 นาง ฐิตา เหตุเหล๊าะ
641103000327 น.ส. กนกวัลย์ พรหมศรี
641103000334 น.ส. หทัยรัตน์ จันทร์หอม
641103000342 น.ส. ธัญภา ต้นประสงค์
641103000344 น.ส. พัทธนันท์ เย็นค าสุวรรณ์
641103000352 น.ส. ปนัดดา วรสุทธ์ิ
641103000375 น.ส. ดลพร ขอมคง
641103000383 นาย ศิรกฤช ศรีสว่าง
641103000396 น.ส. ณัฐพร วิชัย
641103000402 น.ส. มณีรัตน์ ทองพิมพ์
641103000409 น.ส. สิรินยา ลานเหลือ
641103000411 น.ส. ภัคณัฏฐ์ โอภาสสุรนันท์
641103000413 น.ส. กฤษณา มีก าเหนิด
641103000414 นาง วิภาดา ซ่ึงรัมย์
641103000421 น.ส. อรตา วีระพันธ์
641103000428 นาย วิษรุต วะสุกัน
641103000448 น.ส. กนกวรรณ เกิดสืบมา
641103000467 น.ส. ลัดดา กล่ินคง
641103000523 น.ส. เมธินุช กลับดี
641103000526 น.ส. วิลาวัณย์ บัวช่ืน
641103000530 น.ส. แสนระวี โจระสา
641103000544 น.ส. วนิดา คนคล่อง
641103000565 น.ส. เบญจรัตน์ โพธ์ิทองค า
641103000576 น.ส. สุชาดา เท่ียงทิพย์
641103000580 น.ส. เบญจมาภรณ์ ว่องสวัสด์ิ
641103000595 น.ส. นรารัตน์ หนูสิงห์
641103000617 น.ส. ปัทมา ราชอภิรักษ์
641103000622 น.ส. หฤทัย ไพโรจน์
641103000635 น.ส. สุฤทัย สีหาบุตร
641103000649 นาง อ าภา วงษ์ปราชญ์
641103000657 น.ส. พรหมภัสสร วรชิยานนท์
641103000666 นาย วัฒนา มาใจกล้า
641103000676 น.ส. ชัญญา ตันติมากร

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 15 จาก 26



4. ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนศุลกำกรปฏิบัติงำน จ ำนวน 343 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ
641104000001 นาย อรรคพล เหรียญตระกูล
641104000003 น.ส. รัตนาวดี ศุกร์เพ็ง
641104000004 นาย รชต ก้ามสันเทียะ
641104000005 น.ส. พรเพ่ิม ประกอบแก้ว
641104000006 น.ส. กรองนภา ทะปะละ
641104000007 น.ส. สุชาดา นิลสริ
641104000008 น.ส. ธัศศพร คุ้มแว่น
641104000009 น.ส. พัชรีภรณ์ จินวุฒิ
641104000010 นาย ณยศ เมืองโคตร
641104000012 น.ส. พรพรรณ โปณสุวรรณ
641104000013 นาย ภาณุพันธ์ เตวา
641104000014 น.ส. ปุญชรัสม์ิ สุรเชษฐ์พลังกร
641104000016 นาย ณรงค์ศักด์ิ ทองค า
641104000017 น.ส. ศิริพร อ่อนละมัย
641104000018 น.ส. กรวิการ์ ดวงสุภา
641104000020 น.ส. ดวงพร ใจดี
641104000021 นาย ประจักษ์ แก้วน้อย
641104000022 น.ส. ปริชาติ ศรีเสมอ
641104000023 นาย สมปอง ช้อนขุนทด
641104000029 นาย ทศพร สุพรหม
641104000030 น.ส. ศิรนันท์ กังวานกัมปนาท
641104000031 นาย พงษ์ไพบูลย์ ศรีวิไล
641104000033 น.ส. ชนินันท์ กัญจนา
641104000034 น.ส. พัชราภรณ์ อ่ิมจิตร
641104000035 นาย ศุภโชค ฮวบเจริญ
641104000037 นาย วุฒิธรรม สิริบ าเพ็ญทาน
641104000038 นาย ศุภวิทย์ สงวนทรัพย์
641104000039 นาย ณัฐวุฒิ กันทา
641104000040 น.ส. วันดี ไทยแก้ว
641104000044 น.ส. เบญจวรรณ ชมรูปสวย
641104000045 นาย บุญฤทธ์ิ สายทอง
641104000046 น.ส. พัชรินทร์ วงศ์สูงเนิน
641104000047 น.ส. ชนกนาถ วิชิตแย้ม
641104000048 นาง ณัฐกฤตา เอ่ียมประภัสสร

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 16 จาก 26



4. ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนศุลกำกรปฏิบัติงำน จ ำนวน 343 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ
641104000049 นาย ชนาธิป อัตถกิจมงคล
641104000050 นาย ธนากร วรกิจพิทักษ์กุล
641104000051 น.ส. บุศราวดี บุญทวี
641104000052 น.ส. กาญจนา บุญทัน
641104000054 น.ส. พัฒน์ชลี ไพพงษ์
641104000055 น.ส. ปิยะวดี เปรมใจ
641104000057 น.ส. นิรมล หน่อแก้ว
641104000058 น.ส. วรรณวิศา สัมมาสิทธ์ิ
641104000059 น.ส. กิตติยา เบ็ญละ
641104000061 น.ส. นนท์ธิดา พิทักษ์คงตระกูล
641104000063 น.ส. นิจปภา สุรินทร์เปา
641104000064 น.ส. พรทิพย์ พลศรี
641104000065 นาย ประทีป พูลสวัสด์ิ
641104000066 นาย ปัญญโชติ เหลืองอ่อน
641104000067 นาย อกนิษฐ์ เลิศไกร
641104000068 น.ส. ยุวดี เทพแก้ว
641104000069 น.ส. ทัศนีย์ มีวังแดง
641104000070 น.ส. วิภาลักษ์ เทียมไธสง
641104000071 น.ส. ดวงทิพย์ สุอิม
641104000075 น.ส. มุทิตา ธรรมชัยโสภิต
641104000077 น.ส. ปัณณพร ง้วนพันธ์
641104000078 น.ส. เอษา อมรประเสริฐ
641104000080 น.ส. ศรัญญา ป้องเรือ
641104000084 นาย ภัทรดนัย บุญน า
641104000085 นาย วีระพล จันทร์ด า
641104000087 นาย ปรวีร์ ไกรทอง
641104000088 น.ส. ภัทรภร ธรรมชัยโสภิต
641104000089 นาง ยุวดี จิตโสภา
641104000092 นาย ฐาวร ธนากิจ
641104000093 น.ส. สิริการย์ ธนกุลศรีโรจน์
641104000095 นาย ภีระศาสตร์ น้อยช่างคิด
641104000096 น.ส. วาสนา คงอ้ิว
641104000099 นาย องอาจ มัจฉิมวงษ์
641104000100 นาย ภาคิน สิงห์ลี

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 17 จาก 26



4. ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนศุลกำกรปฏิบัติงำน จ ำนวน 343 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ
641104000102 น.ส. พรรณพิมล จันทเวช
641104000103 น.ส. แพรววนิต พิตรพิบรูณย์
641104000104 นาย เกมส์ บุญศรี
641104000105 นาง เบญจพร แก้วอินตา
641104000106 น.ส. เยาวลักษณ์ รอดสม
641104000107 นาง ญาณิศา พุทธสาวงษ์
641104000108 น.ส. นัทผกา สุดประเสริฐ
641104000109 นาย สิริเชษฐ์ สุวัชร์ธนสาร
641104000110 น.ส. เอมอร สาริวงค์
641104000112 น.ส. พัฒน์นรี ชากะจะ
641104000114 นาย ยศพนธ์ คงอ้ิว
641104000116 นาย เฉลิมพร ตันหยงมัด
641104000118 น.ส. ผ่องศรี นารีรักษ์
641104000120 น.ส. ธัญญรัตน์ พรรณราย
641104000121 น.ส. สุวรีย์ บางแก้ว
641104000122 น.ส. กรรณิการ์ กันภัย
641104000123 นาย บูรภัทร์ แสวงพันธ์
641104000125 น.ส. มัตติกา ทัศน์จันดา
641104000127 น.ส. ปนัดดา ทองช่ืน
641104000129 นาย ธีรศักด์ิ อินทร์ช่วย
641104000131 นาย ระพี แก้วมะโน
641104000132 น.ส. วราพร ศิรินันทาภิวัฒน์
641104000134 น.ส. นิตยา อุทาลุน
641104000135 น.ส. ภัทรประภา เหล่างาม
641104000138 นาย ธนดล เครือเนตร
641104000139 นาย พันศักด์ิ เม่นคล้าย
641104000141 น.ส. ภาณิญา วนาพฤกษ์พงศ์
641104000144 นาย พัชรพล วัฒนพร
641104000145 น.ส. สิริรัตน์ ลุนวิรัตน์
641104000147 น.ส. ญาชิตา ชยุติธนากุล
641104000148 นาย ธีรนาฏ แซ่ต้ัง
641104000149 น.ส. กชพร ย่ีภู่พันธ์ุ
641104000150 น.ส. นารีรัตน์ เรืองวุฒิ
641104000152 น.ส. ทิพวรรณ ภูมิชัย

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 18 จาก 26



4. ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนศุลกำกรปฏิบัติงำน จ ำนวน 343 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ
641104000153 นาย อิสสระ ฐิตสาโร
641104000161 นาย วิมาลย์ ลายประจักษ์
641104000164 นาย ประจักษ์ ศรีพจนธรรม
641104000167 นาย ธนวุฒิ ศิริมา
641104000169 นาย ณัฐพล ดิษฐย่ี
641104000171 น.ส. กนกวรรณ ย้ิมห้ิน
641104000172 น.ส. นิภา ไชยศรี
641104000174 น.ส. นิตยา ปาละโมงค์
641104000177 นาย สิทธิศักด์ิ วิจิตรก่ิง
641104000178 นาย สมบูรณ์ เอ่ียมประภัสสร
641104000180 น.ส. พิมพ์ปวีณ์ เพชรรัตน์
641104000185 นาย ศราวุธ ธรรมรัตน์
641104000187 น.ส. ชาริกา สารฝ้ัน
641104000189 นาง สุมินตา มณีวงษ์
641104000191 น.ส. สุพัตรา หนูย้ิมซ้าย
641104000193 น.ส. สุภาพร ภู่บัว
641104000194 นาย ภูมิภัทร ระเบียบโอษฐ์
641104000197 นาง กาญจณา โฮมวงศ์
641104000199 น.ส. เสาวนีย์ หล้าค าคง
641104000200 นาย พงศธร โรจน์มโนธรรม
641104000202 น.ส. จิราภรณ์ จินวุฒิ
641104000204 น.ส. ยุวดี อาภาธนานนท์
641104000206 น.ส. จินตนา รังษีสุวรรณ
641104000210 น.ส. อนุกรต ศรีใจตัน
641104000211 น.ส. สุพัตรา อาจท า
641104000214 น.ส. พรภินันท์ เลิศรวีวัฒน์
641104000216 นาย วรเมธ เนียมสุวรรณ
641104000218 น.ส. มีนา มณีสอดแสง
641104000220 นาง กฤตยา สิทธิรักษ์
641104000222 นาย อานนท์ พรมสันติ
641104000223 นาย ชัชชัย เจริญกัลป์
641104000228 น.ส. น้ าฝน ยมนา
641104000230 น.ส. ณัฏฐานันท์ ขวัญเพ่ิมพร
641104000231 นาย เจษฎา บุญมาก

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 19 จาก 26



4. ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนศุลกำกรปฏิบัติงำน จ ำนวน 343 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ
641104000233 น.ส. ประทุมพร มณีนพคุณ
641104000235 น.ส. อรพรรณ จงจิตเกษม
641104000237 น.ส. กนกพร นวศิริคุณ
641104000239 น.ส. อรทัย ริยะธง
641104000240 น.ส. พิจิตรา บุญมาก
641104000241 น.ส. ปวิชญา ขัดปัญญา
641104000242 น.ส. วลัยลักษณ์ มีศรี
641104000243 น.ส. เมทิกา มหจิรานนท์
641104000244 น.ส. สุจิตรา ชมภูบุตร
641104000246 นาย พรหมมินทร์ โชติงาม
641104000248 น.ส. มัลลิกา แสนด้วง
641104000250 น.ส. พจนีย์ สุริยา
641104000252 น.ส. สุภัสสร ไผ่โกวิทวงศ์
641104000253 น.ส. มัทนียา สัตนาโค
641104000254 นาย อนุพงษ์ ถูกใจ
641104000255 น.ส. ณิสาธร แซ่ต้ัง
641104000256 นาย พิชิต ชินบุตร
641104000258 น.ส. สุดารัตน์ ดวงคุณ
641104000260 นาย สกลวรรธน์ สุดเส้นผม
641104000262 น.ส. ดวงทิพย์ แสงพงษ์
641104000266 น.ส. วรรณนิศา น้อยภา
641104000272 นาย ชูเกียรติ ภิรมย์พันธ์
641104000273 นาย เจษฎา หิรัญเพ่ิม
641104000275 น.ส. ปนัดดา สามดี
641104000276 น.ส. ชนัดดา ศรรักษ์
641104000277 น.ส. สุภัคชญา จูฑะศร
641104000281 น.ส. พัชนิดา มณีช่ืน
641104000282 นาย ฉันทัช จรทะผา
641104000296 น.ส. นิศารัตน์ วงษ์สุวรรณ์
641104000300 นาย ภานุวัฒน์ เพ็งมา
641104000301 น.ส. รุ่งนภา รังทะษี
641104000302 น.ส. อุไรรัตน์ วุฒิเสน
641104000304 นาย ดนุพล สามงามน้อย
641104000305 น.ส. กาญจนทิพา บัวขวัญ

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 20 จาก 26



4. ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนศุลกำกรปฏิบัติงำน จ ำนวน 343 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ
641104000306 นาย สุชาติ ปัญญาเนตินาถ
641104000307 นาย พานิช อิสลามชาติไทย
641104000309 น.ส. ภณิตา พงษ์วุฒิธรรม
641104000312 นาย อาธิป ปัญญาประเสริฐ
641104000313 น.ส. กรกมล น่ิมแสง
641104000320 น.ส. เกศรา นรารัตนานุกูล
641104000322 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง วิจิตรา แข็งแรง
641104000323 นาย วัฒนกร คงบัว
641104000324 น.ส. ชัญญานุช ธนากุลเดชโชติ
641104000325 น.ส. ชญาภา คีมพันธ์
641104000328 นาย วิษณุพงษ์ บุญยืน
641104000333 น.ส. วรรณี ล่ิมปกรณ์ธนโชติ
641104000335 น.ส. วรวิมล พวงสุวรรณ
641104000336 น.ส. สุดารัตน์ แก้วเพ็ชรพลาย
641104000337 น.ส. นันทิชา ศรประสิทธ์ิ
641104000338 น.ส. รวิวรรณ พุทธเจริญ
641104000339 น.ส. ทิฆัมพร พิมลรัตน์
641104000341 น.ส. สุพัตรา เสนาขันธ์
641104000342 นาย ทวีพร ยะเชียงค า
641104000344 นาย กรวิชญ์ เล่ียวสมบูรณ์
641104000347 นาย ธีรพันธ์ เติมแก้ว
641104000350 นาย ชนะชัย เกิดผล
641104000351 นาย ยุทธพงศ์ ปัญจสุภาลักษณ์
641104000353 น.ส. ภัทรินทร์ สันตะพันธ์
641104000354 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ยศระวี มีมงคล
641104000357 นาย ชยานนท์ สุดสนอง
641104000360 น.ส. พิชชาพร พรหมนิวัติ
641104000367 นาย เอกนรินทร์ คิดชอบ
641104000370 น.ส. นูรมา เปาะสา
641104000375 น.ส. ผกามาศ พันธ์ุพรม
641104000380 นาง วิลาวัลย์ ชัยประดิษฐ์
641104000383 น.ส. อมรรัตน์ ฉิมปลอด
641104000384 น.ส. นฤมล หลัาบา
641104000387 น.ส. สุพัตรา ท่างาม

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 21 จาก 26



4. ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนศุลกำกรปฏิบัติงำน จ ำนวน 343 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ
641104000389 น.ส. สุวภัทร ค้ากระโทก
641104000392 นาย อาชาคริน สุขเกษม
641104000394 นาย ณัฐดนัย นิลมานนท์
641104000399 น.ส. ธพรรษศมล นวลทอง
641104000400 น.ส. ภัทรกร บุญสิทธ์ิ
641104000401 น.ส. วิภาณี ขัติกุล
641104000405 น.ส. พจนีย์ ชัยวินิจ
641104000407 นาย สุภัทรธนศักด์ิ ธิกรณ์
641104000412 น.ส. หน่ึงฤทัย ชาติกานนท์
641104000413 นาย เกษมศักด์ิ พจนานุภักด์ิ
641104000423 น.ส. นริศรา ค่ายใส
641104000429 น.ส. ลัดดา จันทร์พวง
641104000430 นาง ชัญญานุช แถมศิริ
641104000443 นาย วิชัย แซ่หล่ิว
641104000444 น.ส. สินีเนตร ศรีทอง
641104000445 นาย ชัยวิชิต พรมเสน
641104000446 น.ส. ศศิกานต์ นิลเล็ก
641104000449 น.ส. ญาตาวี จ าวงค์ลา
641104000450 นาย ภูริณัฐ หลงละลวด
641104000452 น.ส. บุษบา โหระโช
641104000454 นาย วศิน อภิรัตนวงศ์
641104000455 ว่าท่ีร้อยตรี รชต ฉายศิริวัฒนา
641104000457 นาย อรรถพล โพธ์ิจันทร์
641104000458 น.ส. ธนภรณ์ แสงแปลง
641104000461 นาย อัศวิน ตาเทียบ
641104000463 น.ส. ธัญชนก ใจกาศ
641104000465 น.ส. ภัสสร ขุนเจียม
641104000466 นาย เอกสิทธ์ิ สายศร
641104000467 นาย คมศักด์ิ หีมเห็ม
641104000474 นาย ติณห์ สุวรรณสมบัติ
641104000475 นาย ณัฐวุฒิ คนตรง
641104000480 น.ส. ณัฐกานต์ อุดมค า
641104000485 นาย จักรพงศ์ คุรุเจริญ
641104000489 ส.ต.ท. อรรถนพ สุวรรณรัตน์

ช่ือ - นำมสกุล
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4. ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนศุลกำกรปฏิบัติงำน จ ำนวน 343 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ
641104000492 นาย อลงกต ศิริกุล
641104000498 นาย ชญานิน นิลสุขุม
641104000504 นาย สุวิทย์ พยุยงค์
641104000506 นาย คมสันต์ จ่างแสง
641104000515 น.ส. พัณณิตา พวงอินทร์
641104000516 น.ส. ธิติมา ปะทิรัมย์
641104000521 นาย ฐานิกร สุวรรณโคตร
641104000524 น.ส. ปวริศา เปรมปรีด์ิ
641104000529 นาย พีรเกียรติ ผลส่ง
641104000532 น.ส. สุนันทา สายป้ันเหน่ง
641104000538 นาย รังสิมันต์ เกตุสุวรรณ
641104000539 ส.ต.ต. ณัทณัน ภัทรธนาภัทรสร
641104000542 นาย อนุศาสน์ วงค์แก้ว
641104000555 น.ส. วิไลลักษณ์ ตรีสินธุสมบัติ
641104000561 นาย กวีรัช จารัตน์
641104000562 นาย คัมภีร์ เหมือนสิงห์
641104000564 น.ส. ศศิฌา ศิริเมร์
641104000569 น.ส. สุพรรณี ถอนทอง
641104000572 นาย พรต ตระการภาสกุล
641104000574 นาย ชัยทัต จูจินดา
641104000582 นาย สุริยันต์ จันทร์เทวี
641104000589 นาย ณัฐพล รัชตะนาวิน
641104000595 น.ส. สุกัญญา เพ็งธรรม
641104000596 น.ส. สมรักษ์ โพธ์ิกระจ่าง
641104000597 น.ส. นนทชา โมราสุข
641104000598 นาย ปราชญพัฒน์ รักษ์สุวรรณ
641104000599 นาย มหามัดนัสรี การียา
641104000607 น.ส. อริสา ยกสันเทียะ
641104000609 นาย ณัฏฐวรรธน์ ยุบย าแสง
641104000611 น.ส. จิตรัตน์ดา ก๋องแก้ว
641104000613 นาย ณัฐพงษ์ กล้าจริง
641104000624 นาย สุนันท์ พรรษา
641104000626 น.ส. นพสร สุขแก้ว
641104000645 น.ส. เบญจมาศ ตันนรา

ช่ือ - นำมสกุล
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4. ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนศุลกำกรปฏิบัติงำน จ ำนวน 343 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ
641104000646 น.ส. พิมพ์พิชชา คณิตศิลป์
641104000651 น.ส. ปวีณา ชิณวงษ์
641104000653 นาย กฤษพล สรวยสุวรรณ
641104000666 น.ส. อรวรรณ น้อยบาง
641104000678 น.ส. ลักขณา แก้วสังข์
641104000682 น.ส. วรรณภา ด้วงศิริ
641104000684 นาย ณัฐภัทร วงค์ชัย
641104000702 น.ส. ราตรี มาตรงามเมือง
641104000703 นาย ธีรวิศิฏฐ์ สุโพธ์ิ
641104000707 นาย โอภาส คงเนียม
641104000709 น.ส. ศิริวรรณ พ่วงดี
641104000719 น.ส. ชัชชญา สกุลนิธิเมธา
641104000726 นาย เดชนุพล อุบลพฤกษ์
641104000728 นาย ค าสิทธ์ิ แก้วทอง
641104000729 น.ส. อาทิตยา ทองทวี
641104000731 น.ส. บูรณี สุริยไชย
641104000735 นาย พงศ์ภัทร แซ่ต้ัง
641104000736 นาย ฮานีฟ มาลินี
641104000740 นาย นิรัฐติกร ธรรมชาติ
641104000749 นาย สรศิลป์ ผินแปร
641104000755 นาง แววตา โกรกส าโรง
641104000758 นาย วีรวัฒน์ ชูเลิศ
641104000760 นาย อนุวัฒน์ ไชยวรรณธรรม
641104000762 นาย ก่อพงศ์ อยู่ทรัพย์
641104000764 น.ส. อภิญญา นักล า
641104000769 นาง วราภรณ์ รักสถาน
641104000789 นาย ทรงชัย ซิมทิม 
641104000790 น.ส. มะลิ เขียวชอุ่ม
641104000817 น.ส. กรรณิการ์ หวานฤดี
641104000818 น.ส. นภาภรณ์ บุญวัน
641104000826 นาง วีณา รามสุวรรณ
641104000828 นาย ศุภลักษณ์ จันทร์พัน
641104000829 นาย อภิชัย กล่ินขจร
641104000831 น.ส. ธัญญารัตน์ พูลข า

ช่ือ - นำมสกุล
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4. ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนศุลกำกรปฏิบัติงำน จ ำนวน 343 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ
641104000832 นาย ณัฐพงศ์ ลิบลับ
641104000834 น.ส. จีระนันต์ นนทมา
641104000836 น.ส. ทัศนีย์ ฝ่ายวงค์
641104000838 ส.ต.ท. นควัฒน์ วงศ์ไพบูลย์
641104000845 ว่าท่ี ร.ต. ปรัชญา วงศ์กาแก้ว
641104000858 น.ส. ฐิติเวทยา ใหญ่กระโทก
641104000860 น.ส. ณัทชนก แซ่เบ้
641104000861 น.ส. พรพิมล ปานทอง
641104000867 น.ส. กรรณิกา จอมสูงเนิน
641104000868 น.ส. จินตนา ภูมิชัย
641104000869 น.ส. พรรณิภา จอมสูงเนิน
641104000878 น.ส. สุนทรี จิตร์มาต
641104000880 นาย พรประทาน ทาท านุก
641104000903 นาย ศักรินทร์ ศิริพันธ์
641104000917 น.ส. นุสรา นิตย์วงษ์
641104000927 น.ส. อารีย์ ประกอบแสง
641104000937 น.ส. สมทรง ลาวัณย์ศิริ
641104000959 นาย ยงยุทธ แข็งแรง
641104000969 น.ส. รัตนากร ฐิติสุรวัฒน์
641104000971 น.ส. วันวิสาข์ แพทย์กิจ
641104000992 นาย พีรพงษ์ แกล้วกล้า
641104000994 นาย จารุวิทย์ ฟูพงศ์ศิริพันธ์
641104000997 นาย กฤษณาศิษฐ์ สุริยะวโรกุล
641104001000 นาย คณาพล เตชะราช
641104001003 น.ส. จารุวรรณ พัฒนผล
641104001018 นาย นคเรศ วิลาดลัด
641104001035 นาย พรจรัญ บุญปลูก
641104001056 นาย สัญชัย ขุนยศ
641104001075 น.ส. สมนฑพร สังข์ทอง
641104001078 นาย ปริวัฒน์ ชูชาติ
641104001084 นาย นิยม นามศรี
641104001085 นาย ณัฐชนน สวยส าอางค์
641104001098 นาย อ านาจ ด้วงฉีด
641104001103 นาย โอภาส ชาติปฐมพร

ช่ือ - นำมสกุล
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4. ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนศุลกำกรปฏิบัติงำน จ ำนวน 343 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ
641104001113 น.ส. สุปวีณ์ ทองหนู
641104001119 นาย ภูริช รัชตวัชรางกูร
641104001120 น.ส. แพรวพรรณ พาจันทร์

ช่ือ - นำมสกุล
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เลขประจ ำตัวสอบ……….............…….. 

หนังสือยินยอมเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย (ว่ิง)  
การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง (การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย)          

ในต าแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน  

  ชื่อ - นำมสกุล (นำย/นำง/นำงสำว)…………………………………………………….......................….................... 
เลขประจ ำตัวสอบ………...............…….......เกิดวันที่…....…..เดือน.............……...พ.ศ...............(อำยุ.........ปี.........เดือน)        
เลขประจ ำตัวประชำชน ………..................................................……..ออกให้ ณ จังหวัด…......…....................................……. 
ที่อยู่ที่ปัจจุบันหรือที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ บ้ำนเลขที่................หมู่ที่...........….ตรอก/ซอย………………..…....…………...
ถนน…………..……………………… ต ำบล/แขวง…...……………...………………………อ ำเภอ/เขต………….......…………………….
จังหวัด…………….........…….........……. รหัสไปรษณีย์ …………....………...…...…. โทรศัพท…์……......………………...........……......                
ไดส้มัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำร ในต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนศุลกำกรปฏิบัติงำน  
 ข้ำพเจ้ำจึงขอแสดงควำมยินยอมและรับรอง โดยมีข้อควำมดังต่อไปนี้ 
 ๑. ข้ำพเจ้ำได้ทรำบรำยละเอียด หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข กำรสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ำรับรำชกำร ในต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนศุลกำกรปฏิบัติงำน ตำมประกำศกรมศุลกำกร ลงวันที่ ๒๗ มกรำคม ๒๕๖๔ 
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำร ในต ำแหน่งนิติกรปฏิบัติกำร ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำน
กำรเงินและบัญชีปฏิบัติงำน ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน และต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนศุลกำกรปฏิบัติงำน 
และฉบับลงวันที่ 5 พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เรื่อง รำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันเพ่ือวัดควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งนิติกร
ปฏิบัติกำร ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีปฏิบัติงำน ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน และต ำแหน่ง
เจ้ำพนักงำนศุลกำกรปฏิบัติงำน และก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่สอบ และทรำบข้อเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นกับข้ำพเจ้ำแล้ว            
อย่ำงชัดเจน โดยไม่มีสิ่งใดปิดบังซ่อนเร้น 
  2. ข้ำพเจ้ำทรำบว่ำหำกมีปัญหำหรือข้อสงสัยเกิดขึ้นระหว่ำงกำรทดสอบสมรรถภำพทำงร่ำงกำย               
(วิ่ง) ข้ำพเจ้ำสำมำรถสอบถำมเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรทดสอบสมรรถภำพทำงร่ำงกำย ได้ และข้ำพเจ้ำสำมำรถหยุด
กำรทดสอบในทันทีทันใด หรือขอถอนตัวจำกกำรทดสอบสมรรถภำพทำงร่ำงกำยในครั้งนี้ เมื่อใดก็ได้ โดยข้ำพเจ้ำยินยอม
จะกรอกข้อควำมลงในใบสละสิทธิ์เข้ำสอบแข่งขันเพ่ือวัดควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 
  3. ข้ำพเจ้ำยอมรับผลที่จะเกิดขึ้นและผลที่ตำมมำทุกประกำร จำกกำรทดสอบสมรรถภำพทำงร่ำงกำย 
(วิ่ง) ของตนเองในครั้งนี้ 
  4. หำกมีควำมเสียหำยเกิดขึ้นต่อข้ำพเจ้ำ ไม่ว่ำด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตำม ในระหว่ำงกำรทดสอบ
สมรรถภำพทำงร่ำงกำย (วิ่ง) และ/หรือภำยหลังจำกกำรทดสอบสมรรถภำพทำงร่ำงกำย (วิ่ง) ที่มีผลสืบเนื่องโดยตรง        
มำจำกกำรทดสอบสมรรถภำพทำงร่ำงกำย (วิ่ง) และ/หรือเกิดโรคแทรกซ้อนของข้ำพเจ้ำที่มีอยู่ก่อนเข้ำรับกำรทดสอบ
สมรรถภำพทำงร่ำงกำย (วิ่ง) และ/หรืออำจมีขึ้นเนื่องมำจำกกำรทดสอบสมรรถภำพทำงร่ำงกำยฯ ไม่ว่ำจะเป็นควำมเสียหำย
ที่เกิดขึ้นแก่ร่ำงกำย จิตใจ หรือชีวิต ข้ำพเจ้ำและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย จะไม่ใช้สิทธิโต้แย้ง และเรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ ทั้งสิ้น 
จำกกรมศุลกำกรและเจ้ำหน้ำที่ผู้ด ำเนินกำรทดสอบสมรรถภำพทำงร่ำงกำย (วิ่ง) 
  ข้ำพเจ้ำขอรับรองและยินยอมเข้ำรับกำรทดสอบสมรรถภำพทำงร่ำงกำย (วิ่ง)  ในกำรสอบแข่งขัน
เพ่ือวัดควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนศุลกำกรปฏิบัติงำน โดยข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว 
เห็นว่ำถูกต้องเป็นประสงค์ เพ่ือเป็นหลักฐำนจึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญ 
 

     (ลงชื่อ)…………….…………………………………..ผู้มีสิทธิสอบฯ 
             (.......................................................)   

…….....…./…......………./………….. 
 



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 



 

สนามกีฬา 
ธรรมศาสตร์สเตเดียม  

 



อาคารศูนย์ฝึกอบรม
สถาบันวิทยาการศุลกากร 
สะพานกรุงเทพ
เลขที่ 2 ถนนมไหสวรรย์
แขวงบางคอแหลม
เขตบางคอแหลม กทม. 10120

สะพานกรุงเทพ (สะพานพระราม 3)

เอเชียทีค

อาคารศูนย์ฝกึอบรม
สถาบันวิทยาการศุลกากร 

สะพานกรุงเทพ

ไปรษณีย์บางคอแหลม



ไปรษณีย์บางคอแหลม

อาคารศูนย์ฝึกอบรม
สถาบันวิทยาการศุลกากร 
สะพานกรุงเทพ

> วิ่งบนถนนมไหสวรรย์ มุ่งหน้าธนบุรี 
>> เบี่ยงซ้ายเล็กน้อย ก่อนถึงสะพานกรุงเทพ (ไม่ขึ้นสะพาน)



อาคารศูนย์ฝึกอบรม
สถาบันวิทยาการศุลกากร 
สะพานกรุงเทพ

>>> เลี้ยวซ้ายหักซอกตรงทางเข้าช่องทางกลับรถ เพื่อเข้าสถาบันวิทยาการ
ศุลกากร



อาคารศูนย์ฝึกอบรม
สถาบันวิทยาการศุลกากร 
สะพานกรุงเทพ



ศูนย์ฝึกอบรม สถาบันวิทยาการ
ศุลกากร สะพานกรุงเทพ

ไม่มีที่จอดรถ
ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ควรเตรียมแผนการเดินทาง 

โดยมาถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบ
อย่างน้อย 1 ชั่วโมง



ผูส้มัครสอบท่ีประสงค์จะขอทราบผลคะแนนสอบ  

สามารถขอทราบผลคะแนนสอบได้  

หลังจากกรมศุลกากรประกาศขึ้นบญัชผีู้สอบแข่งขันได้ฯ เรียบร้อยแล้ว  

โดยรายละเอียดและวิธีการขอทราบผลคะแนนสอบ  

ฝ่ายสรรหาและเลือกสรร ส่วนบริหารงานบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 
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