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ประกำศกรมศุลกำกร 
เรื่อง บัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรเพื่อจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป 

ในต ำแหน่งนำยเรือ ต ำแหน่งนำยท้ำยเรือกลล ำน  ำ ต ำแหน่งนำยท้ำยเรือกลชำยทะเล 
ต ำแหน่งต้นกล ต ำแหน่งช่ำงเครื่องเรือ และต ำแหน่งกะลำสี 

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

  ตามที่ได้มีประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร 
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ในต าแหน่งนายเรือ ต าแหน่งนายท้ายเรือกลล าน  า ต าแหน่งนายท้ายเรือกลชายทะเล 
ต าแหน่งต้นกล ต าแหน่งช่างเครื่องเรือ และต าแหน่งกะลาสี  นั น 

  บัดนี  การเลือกสรรได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรมศุลกากรจึงขอประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการเลือกสรร และขึ นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในต าแหน่งนายเรือ
ต าแหน่งนายท้ายเรือกลล าน  า ต าแหน่งนายท้ายเรือกลชายทะเล ต าแหน่งต้นกล ต าแหน่งช่างเครื่องเรือ และต าแหน่ง
กะลาสี และขอแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปทราบ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี  

1. รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบท้าย 

1.1 ต าแหน่งนายเรือ 
1.2 ต าแหน่งนายท้ายเรือกลล าน  า 
1.3 ต าแหน่งนายท้ายเรือกลชายทะเล 
1.4 ต าแหน่งต้นกล 
1.5 ต าแหน่งช่างเครื่องเรือ 
1.6 ต าแหน่งกะลาสี 

2. บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ นผล เมื่อครบก าหนด 2 ปี นับตั งแต่วันประกาศ
รายชื่อเป็นต้นไป และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี   ให้รายชื่อที่ได้ขึ นบัญชีไว้นี เป็นอันถูกยกเลิก
การขึ นบัญชีของผู้นั นด้วย คือ 

2.1 ผู้นั นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในต าแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร 
2.2 ผู้นั นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจัดจ้างภายในเวลาที่ก าหนด 
2.3 ผู้นั นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามก าหนดวัน เวลา ทีส่่วนราชการก าหนด 

3. หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัคร ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิ 
ตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ว่าผู้สมัครรายนั นจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ก็จะไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้าง
เป็นพนักงานราชการทั่วไปในต าแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร 
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4. ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป มารายงานตัว
ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 โดยผู้ที่อยู่ในล าดับที่จริงให้มารายงานตัวเวลา 09.30 น. และผู้ที่อยู่ในล าดับที่
ส ารองให้มารายงานตัวเวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั น 16 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร ดังนี  

(1) ต าแหน่งนายเรือ  ล าดับที่  1 - 5    (ล าดับที่จริง) 
 ล าดับที่  6 - 8 (ล าดับที่ส ารอง) 

(2) ต าแหน่งนายท้ายเรือกลล าน  า ล าดับที่  1 - 5     (ล าดับที่จริง) 
 ล าดับที่  6 - 10  (ล าดับที่ส ารอง) 

(3) ต าแหน่งนายท้ายเรือกลชายทะเล ล าดับที่  1 - 10  (ล าดับที่จริง) 
 ล าดับที่  11 - 13 (ล าดับที่ส ารอง) 

(4) ต าแหน่งต้นกล ล าดับที่  1 - 2  (ล าดับที่จริง) 
(5) ต าแหน่งช่างเครื่องเรือ ล าดับที่  1 - 7 (ล าดับที่จริง) 

 ล าดับที่  8 - 9 (ล าดับที่ส ารอง) 
(6) ต าแหน่งกะลาสี ล าดับที่  1 - 6  (ล าดับที่จริง) 

 ล าดับที่  7 - 13 (ล าดับที่ส ารอง) 
อนึ่ง หากล าดับที่จริงไม่มารายงานตัวตามก าหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่า

สละสิทธิ์โดยไม่ประสงค์จะรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป หรือมารายงานตัวแต่สละสิทธิ์ ผู้อยู่ในล าดับที่
ส ารองล าดับถัดไปจะได้รับสิทธิเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป และหากล าดับที่ส ารอง ผู้ได้รับสิทธิ
เข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปไม่มารายงานตัวตามก าหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่า         
สละสิทธิ์โดยไม่ประสงค์จะรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตามที่ผ่านการเลือกสรร และกรมศุลกากร
ก าหนดให้ผู้ผ่านการเลือกสรร เริ่มปฏิบัติหน้าที่ราชการในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 

5. ในวันท าสัญญาจ้าง ผู้ได้รับการจัดจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้าง            
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการอ่ืน 

 ประกาศ  ณ   วันที่  25  กรกฎาคม  พ.ศ.  2565 
 

        (ลงชื่อ)        นันท์ฐิตา  ศิริคุปต ์
   (นางนันท์ฐิตา  ศิริคุปต)์ 

    รองอธิบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
    อธิบดีกรมศุลกากร  
 

/ร่าง 
/พิมพ์ 
/ตรวจ 



1. ต ำแหน่งนำยเรือ จ ำนวน 10 รำย 

ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ
1 651201000004 นาย วีรยุทธ ด ากระบ่ี
2 651201000018 นาย จิรภัทร์ ชีวะเสรีชล
3 651201000007 นาย พิริยะ กาญจนพันธ์ุ
4 651201000002 จ.ส.อ. นันทพล เสน่หา
5 651201000008 นาย พงศกร สุ่มลี
6 651201000017 นาย สรกฤช วัยวัฒน์
7 651201000003 นาย พัชร์ชศักด์ิ อินทรพานิช
8 651201000012 นาย นัทวุธ เชาวดี
9 651201000019 นาย เอกศักด์ิ แป้นข า

10 651201000001 นาย อมรเทพ ดุริยานนท์

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

ช่ือ - นำมสกุล

เอกสำรแนบท้ำยประกำศกรมศุลกำกร ลงวันท่ี  25  กรกฎำคม  พ.ศ.  2565
เร่ือง บัญชีรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรเพ่ือจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรท่ัวไป

ในต ำแหน่งนำยเรือ ต ำแหน่งนำยท้ำยเรือกลล ำน  ำ ต ำแหน่งนำยท้ำยเรือกลชำยทะเล
ต ำแหน่งต้นกล ต ำแหน่งช่ำงเคร่ืองเรือ และต ำแหน่งกะลำสี

หน้าท่ี 1 จาก 7    



2. ต ำแหน่งนำยท้ำยเรือกลล ำน  ำ จ ำนวน 10 รำย 
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

1 651202000014 นาย ราธา เจริญผล
2 651202000021 นาย นิพนธ์ วรรัตน์ญานนท์
3 651202000024 นาย ภัทรกร เดชะประทุมวัน
4 651202000005 นาย กฤติเดช ศรีศุภโชค
5 651202000013 นาย อภิพัฒน์ พูลศรีทวีทรัพย์
6 651202000027 นาย พรชัย สุวรรณอังกูร
7 651202000002 นาย อุเทน จันทราทิพย์
8 651202000026 นาย กฤษดา ตะสอน
9 651202000029 นาย วรวุฒิ ดวงพรม

10 651202000015 นาย สงคราม งามเฉลียว

ช่ือ - นำมสกุล

  หน้าท่ี 2 จาก 7



3. ต ำแหน่งนำยท้ำยเรือกลชำยทะเล จ ำนวน 15 รำย 
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

1 651203000002 นาย ปริญญา เจริญสุข
2 651203000037 นาย พรชัย สุวรรณอังกูร
3 651203000038 นาย กฤษดา ตะสอน
4 651203000004 นาย อุเทน จันทราทิพย์
5 651203000016 นาย ประดิษฐ เจริญผล
6 651203000028 นาย นิพนธ์ วรรัตน์ญานนท์
7 651203000006 นาย สันติสุข ด ากระบ่ี
8 651203000017 นาย ราธา เจริญผล
9 651203000030 นาย จิรภัทร์ ชีวะเสรีชล

10 651203000012 นาย วิเศษ แก้ววิเศษสูงเนิน
11 651203000031 นาย เอกศักด์ิ แป้นข า
12 651203000014 นาย ณรงค์ชัย ดาวเด่น
13 651203000009 นาย พัชร์ชศักด์ิ อินทรพานิช
14 651203000024 นาย นคร มาสันเทียะ
15 651203000029 นาย สรกฤช วัยวัฒน์

ช่ือ - นำมสกุล

  หน้าท่ี 3 จาก 7  



4. ต ำแหน่งต้นกล จ ำนวน 2 รำย 
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

1 651204000004 นาย ธนากร สุวรรณศรี
2 651204000003 นาย ปรัชญา พูลรักษา

ช่ือ - นำมสกุล

   หน้าท่ี 4 จาก 7



5. ต ำแหน่งช่ำงเคร่ืองเรือ จ ำนวน 20 รำย 
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

1 651205000011 นาย ประสานศักด์ิ บุญโต
2 651205000024 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ ขอนดง
3 651205000019 นาย เพชร จิวหยิน
4 651205000004 นาย ภูมินทร์ สาดล
5 651205000016 นาย อัครพล อังกุระ
6 651205000031 นาย ปวีณ เกษแก้ว
7 651205000045 นาย ชาญณรงค์ หนุงอาหลี
8 651205000049 นาย บุญฤทธ์ิ อยู่ศิริ
9 651205000013 นาย กิตติ หวังกุหล า

10 651205000034 นาย ภูมินทร์ เหมจินดา
11 651205000014 นาย อัมฤทธ์ิ อุ่นส าโรง
12 651205000039 นาย เฉลิมพร ขวัญนุ้ย
13 651205000023 นาย ศักรินทร์ อิษฎานนท์
14 651205000029 นาย ณฤเศรษฐ์ อ้ึงประเสริฐ
15 651205000001 นาย ภานุวัฒน์ แก้วก าเหนิด
16 651205000009 นาย บัณฑิต แก้วคนตรง
17 651205000026 นาย สมศักด์ิ ค าสุรันทร์
18 651205000025 นาย ชวลิต บุญโต
19 651205000021 นาย อรรคพล เทียมไธสง
20 651205000032 นาย ณัฐวุฒิ อุดมค า

ช่ือ - นำมสกุล

 หน้าท่ี 5 จาก 7  



6. ต ำแหน่งกะลำสี จ ำนวน 32 รำย 
ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

1 651206000020 นาย สาธิต ผ่องใส
2 651206000018 นาย ประสานศักด์ิ บุญโต
3 651206000076 นาย อดินันต์ หะยีหามะ
4 651206000024 นาย อะสิ หวังกุหล า
5 651206000041 นาย ธีรวัต วรรณรัตน์
6 651206000042 นาย ศิรวัฒน์ ศรีวิไล
7 651206000053 นาย ชวลิต บุญโต
8 651206000098 นาย ปานทอง บุญศร
9 651206000003 นาย ปริญญา เจริญสุข

10 651206000037 นาย สมพร สุ่มมาตย์
11 651206000078 นาย ปุณณเมธ เจริญผล
12 651206000094 นาย ชานนท์ แสะอาหลี
13 651206000108 นาย ทยากร คีรีรักษ์
14 651206000114 นาย ณัฐภพ กลมขุนทด
15 651206000124 นาย เอนก กองแก้ว
16 651206000015 นาย กฤติเดช ศรีศุภโชค
17 651206000055 นาย สมศักด์ิ ค าสุรันทร์
18 651206000017 นาย ภานุวัฒน์ แก้วก าเหนิด
19 651206000008 นาย อังศุธร ทองฟัก
20 651206000016 นาย อ าพล สาดล
21 651206000056 นาย พาทิศ คณานุโกศล
22 651206000059 นาย พงศ์วิวัฒน์ ทองจันทร์
23 651206000058 นาย อัดนิน ดินนุ้ย
24 651206000145 นาย อนุชา มัยวงศ์
25 651206000044 นาย อานนท์ สมสนุก
26 651206000075 นาย ทรัพย์ทวี แซ่ต้ัง
27 651206000026 นาย บุญฤทธ์ิ เวียงสิมมา
28 651206000062 นาย ศรัญญู คนขยัน
29 651206000070 นางสาว เบญญาพร แก้วก าเหนิด
30 651206000030 นาย พิชัย จารัตน์
31 651206000136 นาย รุ่งโรจน์ คงคาหลวง
32 651206000019 นางสาว ธาริกา บุญโพธ์ิทอง

ช่ือ - นำมสกุล

  หน้าท่ี 6 จาก 7   



1. ต ำแหน่งต้นกล จ ำนวน 1 รำย 
เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุ

651204000002 นาย ศักรินทร์ อิษฎานนท์ ประกาศนียบัตรผู้ท าการในเรือไม่ตรงกับ
ประกาศรับสมัคร

ช่ือ - นำมสกุล

เอกสำรแนบท้ำยประกำศกรมศุลกำกร ลงวันท่ี  25  กรกฎำคม  พ.ศ.  2565
บัญชีรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั งท่ี 2

ท่ีมีคุณสมบัติไม่ตรงตำมประกำศกรมศุลกำกร ลงวันท่ี 1 ธันวำคม 2564
เร่ือง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรท่ัวไป

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