
 
 
 
  

 
ประกาศกรมศุลกากร 

เรื่อง รายชื่อคนพิการผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1  
และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1   

(ทดสอบการปฏิบัติงาน) 
............................................ 

  ตามที่ได้มีประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เรื่อง รับสมัครคนพิการ
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในต าแหน่งพนักงานประจ าส านักงาน โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต
ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2560  นั้น 

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในข้อ 10 ของระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และข้อ 4 ของประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 
16 พฤษภาคม 2560 กรมศุลกากรจึงขอประกาศรายชื่อคนพิการผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และก าหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที ่1 (ทดสอบการปฏิบัติงาน) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อคนพิการผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินในครั้งนี้ กรมศุลกากรได้ประกาศ
ตามข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้รับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใด มีคุณสมบัติทั่วไป
หรือคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือไม่ได้เป็นผู้พิการทางการเห็น 
หรือทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย หรือทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย ในระดับที่สามารถปฏิบัติงานได้ 
หรือคุณวุฒิที่สมัคร ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิที่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้น
เป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรในครั้งนี้ 

๑. รายช่ือคนพิการผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งที่ 1 (ทดสอบการปฏิบัติงาน) ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

กรณีผู้สมัครสอบที่ได้ช าระค่าธรรมเนียมในการสอบครบถ้วนภายในวันและเวลาที่ก าหนด 
แต่ไม่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ให้น าหลักฐานใบสมัคร
และหลักฐานการช าระเงิน (ใบเสร็จรับเงินของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย) และบัตรประจ าตัวประชาชนไปยื่น
กับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ ฝ่ายสรรหาและเลือกสรร ส่วนบริหารงานบุคคล ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 9 
อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร โทรศัพท์หมายเลข 0 2667 7000 ตอ่ 5087 - 88 , 0 2667 6352 - 53 
หรือส่งทางโทรสารหมายเลข 0 2667 6932 ภายในวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ 
ทั้งนี้  กรมศุลกากรจะตรวจสอบหลักฐานและประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพ่ิมเติม (ถ้ามี) โดยสามารถ
mpkiiioopj  

 
 /ตรวจสอบ... 



- 2 - 

ตรวจสอบรายชื่อได้ ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ ชั้น P อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา 
คลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือทางเว็บไซต์กรมศุลกากร www.customs.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”
หัวข้อย่อย “ข่าวรับสมัครงาน” หรือเว็บไซต์ http://job.customs.go.th หากไม่ด าเนินการตามก าหนดเวลา
ดังกล่าว ผู้สมัครจะไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ในครั้งนี ้ 

  2. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งท่ี 1 (ทดสอบการปฏิบัติงาน) 

วัน เวลาทดสอบ เลขประจ าตัวผู้สมัคร สถานที่ทดสอบ 
อุปกรณ์ที่ใช ้   

ในการทดสอบ 
วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 
รายงานตัว เวลา 08.00 น. 

ณ ห้องประชุมใหญ่  
สถาบันวิทยาการศุลกากร ชั้น 15 

อาคาร 120 ป ีกรมศุลกากร  
และจะเริ่มท าการทดสอบ 

ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. 
โดยแบ่งเป็น 3 รอบ แต่ละรอบ      
ใช้เวลาทดสอบรอบละ 1 ชั่วโมง 

ผู้เข้าทดสอบรอบละ 40 คน 

601205000001 
ถึง  

601205000110 
 

 

ห้องอบรม 1 ชั้น 4  
และห้องอบรม 2 ชั้น 5  

ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

อาคาร 120 ปี  
กรมศุลกากร 

ปากกาหมึก 
สีน้ าเงิน 

หมายเหตุ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทดสอบการปฏิบัติงานดังกล่าวจะไม่มีแป้นพิมพ์อักษรเบรลล์ โปรแกรม
สังเคราะห์เสียงร่วมกับโปรแกรมอ่านจอภาพ เนื่องจากเป็นการทดสอบการปฏิบัติงานตามสภาพการท างานจริง
ที่ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องปฏิบัติงาน 

3. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
(ทดสอบการปฏิบัติงาน) ให้ผู้เข้ารับการประเมินฯ ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 

3.1 ผู้เข้ารับการประเมินฯ จะต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยโดย ห้ามสวมใสเ่สื้อยืดคอกลม 
คอวี คอปาด เสื้อไม่มีปกหรือเสื้อไม่มีแขน กางเกงขาสั้น กางเกงสามส่วน และรองเท้าแตะชนิดยาง
หรือฟองน้ า และให้ประพฤติตนเป็นสุภาพชนทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี 

3.2 เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการประเมินฯ ที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ทดสอบ 
และห้องทดสอบ  

3.3 หลักฐานที่ต้องน ามายื่นในวันทดสอบเพื่อเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ทดสอบการปฏิบัติงาน) 

3.3.1 บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ฉบับจริง เท่านั้น 
ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักระบุชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถที่มีรูปถ่ายและเลขประจ าตัว
ประชาชน 13 หลัก หรือหนังสือเดินทาง (Passport) หากไม่มีบัตรหรือเอกสารดังกล่าวมาแสดงตนเพ่ือเข้าทดสอบ
ทท 
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ให้ใช้ใบรับค าขอมีบัตรใหม่ฉบับจริง หรือใบแทนใบรับค าขอมีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรประจ าตัวประชาชน 
(บ.ป. 2 ก หรือใบชมพู) หรือใบขาวที่รับรองตัวบุคคล หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจ าตัว
ทหารกองประจ าการ ฉบับจริง ไปแสดงแทน ทั้งนี้ หากเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ไม่ตรงกับ
ฐานข้อมูลการสมัครสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องทดสอบ และ 

3.3.2 บัตรประจ าตัวคนพิการ หรือเอกสารรับรองความพิการ  ฉบับจริง ซึ่งรับรอง
โดยผู ้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐ หรือสถานพยาบาลเอกชนที ่ผู ้อ านวยการ
ส านักงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติประกาศก าหนด มาแสดงตนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ 
ทั้งนี้ หากปรากฏว่า ลักษณะความพิการตามเอกสารดังกล่าวไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะไม่อนุญาตให้
เข้าห้องทดสอบ 

หากไม่มีหลักฐานตามข้อ 3.3.1 และ 3.3.2 มาแสดงจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องทดสอบ
โดยเด็ดขาด 

3.4 การเข้ารับการประเมินความรู ้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั ้งที ่ 1  
(ทดสอบการปฏิบัติงาน) ต้องปฏิบัติดังนี้ 

3.4.1 ต้องจัดหาเครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งได้ก าหนดไว้ตามประกาศนี้ 
นอกนั้นจะต้องใช้กระดาษและวัสดุอุปกรณ์ท่ีกรมศุลกากรจัดไว้ให้โดยเฉพาะ 

3.4.2 ห้ามน าต ารา หนังสือ บันทึกข้อความ หรือวัสดุอุปกรณ์อ่ืนใดเข้าไปในห้องทดสอบ 
3.4.3 ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่

ควบคุมการทดสอบฯ โดยเคร่งครัด 
3.4.4 เมื่ออยู่ในห้องทดสอบต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้ารับการทดสอบคนอ่ืน 

หรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องทดสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการ
หรือเจ้าหน้าทีค่วบคุมการทดสอบฯ 

3.4.5 ห้ามสูบบุหรี่ในห้องทดสอบ 
3.4.6 ห้ามน าแบบทดสอบ ออกจากห้องทดสอบโดยเด็ดขาด 
3.4.7 เมื่อหมดเวลาและกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการทดสอบฯ สั่งให้หยุด

ท าแบบทดสอบต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องทดสอบได้ต่อเมื่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการทดสอบฯ 
ได้อนุญาตแล้ว 

3.4.8 ห้ามน าโทรศัพท์มือถือ เครื่องมือ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด กระเป๋า 
สัมภาระ อุปกรณ์ที่ใช้ในการค านวณ เครื่องบันทึกข้อมูลและเครื่องบันทึกภาพทุกชนิด เข้าไปในห้องทดสอบ
โดยเด็ดขาด 

ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้  ความสามารถฯ หรือทุจริต หรือพยายาม
ทุจริตในการทดสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าทดสอบ และ/หรืองดการให้คะแนนในการประเมินความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ทดสอบการปฏิบัติงาน) นี้ 
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 4. ประกาศรายช่ือคนพิการผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งที่ 1 (ทดสอบการปฏิบัติงาน) และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)  

กรมศุลกากรจะประกาศรายชื่อคนพิการผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ทดสอบการปฏิบัติงาน) และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในวันพุธที ่9 สิงหาคม 2560 ณ ชั้น P อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร 
ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือทางเว็บไซต์กรมศุลกากร www.customs.go.th 
หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หัวข้อย่อย “ข่าวรับสมัครงาน” หรือเว็บไซต์ http://job.customs.go.th 

ประกาศ  ณ  วันที่   27   มิถุนายน  พ.ศ.  2560 
 

                                              (ลงชื่อ)     ชัยยุทธ  ค าคุณ 
 (นายชัยยุทธ  ค าคุณ) 
 รองอธิบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
 อธิบดีกรมศุลกากร 
 
 

 



ต ำแหน่งพนักงำนประจ ำส ำนักงำน จ ำนวน 110 คน 

เลขประจ ำตวัสอบ
601205000001 นาง มนธิรา นิมมา
601205000002 น.ส. วิลาสินี ชนะพิศ
601205000003 นาย กัมพล ตะวันส่องแสง
601205000004 น.ส. เปรมพิชญา ปิยะวัฒนพงษ์
601205000005 นาย ธนพล ทองสมบัติ
601205000006 นาย เสฎฐวุฒิ ขวัญเมือง
601205000007 น.ส. รัชชาภา ปัญญาวราสกุล
601205000008 น.ส. จินต์จุฑา ฟังเพราะ
601205000009 นาย พงษ์ศักด์ิ คนสูง
601205000010 นาย สิริวัฒน์ อนุทะ
601205000011 น.ส. ดวงใจ เหมมินทร์
601205000012 น.ส. วัชราภรณ์ กิ่งแก้ว
601205000013 น.ส. รุ่งอรุณ นิยุตรานนท์
601205000014 นาย ทศพล พาทีชอบ
601205000015 นาย พีรพัฒน์ เหล็กชาย
601205000016 นาย ชุติเดช ส าอางค์ทรง
601205000017 น.ส. ภาวินี สุทินรุ่งสิริ
601205000018 นาย กิตติศักด์ิ บุญบ ารุง
601205000019 นาย ภูมิจัย ปานเพชร
601205000020 นาย ณัฐพร มุขโต
601205000021 นาย พิสูทธิ์ ศรีเคน
601205000022 นาย ไพฑูรย์ สมบูรณ์
601205000023 นาย เอกชัย สวนฟัก
601205000024 นาย ภักดี รัตนพิทักษ์
601205000025 น.ส. วไลลักษณ์ รุ่งสุทธาพงษ์
601205000026 น.ส. กมลลักษณ์ ฉัตรธนโชติ
601205000027 น.ส. ธันยมัย ฉลองภาค
601205000028 นาย พงษ์เทพ กองสุข
601205000029 น.ส. ขนิษฐา ประมวลพันธ์
601205000030 นาย ชยพล ฉิมมาลี

เอกสำรแนบท้ำยประกำศกรมศุลกำกร ลงวันที ่ 27  มถุินำยน  พ.ศ.  2560
เรื่อง รำยชื่อคนพิกำรผู้มสีิทธิเขำ้รับกำรประเมนิควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที ่1

และก ำหนดวัน เวลำ สถำนทีใ่นกำรประเมนิควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที ่1

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

ชื่อ - นำมสกุล

หมำยเหต ุ: ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าที ่1 จาก 4



พนักงำนประจ ำส ำนักงำน จ ำนวน 110 คน
เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - นำมสกุล

601205000031 นาย จงเจริญ สวยจันทร์
601205000032 นาย ชาติภูมิ เสนามาตย์
601205000033 นาย ธนนนท์ ศารทูลทัต
601205000034 นาย อภิวัฒน์ กิจวรรณ
601205000035 นาย ชานนท์ ทองสะอาด
601205000036 นาย ณัฐดนัย พัดทอง
601205000037 นาย ศรรักษ์ คุ้มสิงห์สันต์
601205000038 นาย ณัฐวุฒิ ปัญญาไว
601205000039 น.ส. สกาว อ่อนโพธา
601205000040 น.ส. สิริมนต์มาศ สืบสิงห์
601205000041 นาย ณัฐพงศ์กิตติ เขียวแสง
601205000042 น.ส. ศรัณญา จอมสวรรค์
601205000043 น.ส. สาวิตรี ชลสาคร
601205000044 นาย ด ารงศักด์ิ พวงสิงห์
601205000045 น.ส. จารุภา จันทร์ค า
601205000046 นาย ฐานวัจน์ มุ่งพุทธรักษา
601205000047 น.ส. สมพิศ รอดภัย
601205000048 นาย สุริยา แสวงสุทธิ์
601205000049 นาย รติวัชร์ พรจรัลไพศาล
601205000050 น.ส. พัทธนันท์  พันธุว์งษ์
601205000051 นาย นันทน์ ภัทรขันธ์
601205000052 น.ส. ภณสา โกษีอ านวย
601205000053 น.ส. สุภา เล็กพูนศักด์ิ
601205000054 นาย เอกพงษ์ แก้วมา
601205000055 น.ส. ธมนต์ภัทร อ่อนสายรัตน์
601205000056 นาย พิชัย ดาทอง
601205000057 นาย อัษฎาวุธ เจริญชัย
601205000058 น.ส. ไอรดา เผือกโสภา
601205000059 นาย วิทวัต ถาวร
601205000060 น.ส. นภาพร จรดล
601205000061 นาย ศราวุธ ซ่อนกล่ิน
601205000062 น.ส. ภัคชัญญา ต๊ะนวล
601205000063 นาย นันทวัฒน์ สารใจวงศ์
601205000064 นาย นัฐพล คงชมบุตร
601205000065 นาย ศรลักษมณ์ นลินวรลักษณ์

หมำยเหต ุ: ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครกรอกในระบบสมัคร หน้าที ่2 จาก 4



พนักงำนประจ ำส ำนักงำน จ ำนวน 110 คน
เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - นำมสกุล

601205000066 นาย นิกร เมฆไหว
601205000067 นาย อับดุลซูโกร ยูโซะ
601205000068 นาย อาดีนัน ดะแซ
601205000069 น.ส. อภัสรา อิสิสิงห์
601205000070 นาย สุรชัย เจียมตน
601205000071 น.ส. ชุติมา ทองดีวงค์
601205000072 นาย  อาคม ศรีเจริญ
601205000073 น.ส. ทิพาพร อินต๊ะค า
601205000074 นาย ภัสภาณุ เร่ิมตระกูล
601205000075 น.ส. อารีรัตน์ พุฒซ้อน
601205000076 น.ส. นิชาภา ก าลังแพทย์
601205000077 นาง พรทิพย์ สูติปัญญา
601205000078 น.ส. มลิษา แว่นระเว
601205000079 นาย คณาพล หวานแก้ว
601205000080 น.ส. ณหทัย จันทรรักษ์
601205000081 นาย ทศพร บุญคุ้ม
601205000082 นาย ทิพากร ใจแน่น
601205000083 นาย เอกชัย ภูท่อง
601205000084 น.ส. อธิชา สันถะมิตร
601205000085 นาย ชาตรี แซ่จาว
601205000086 น.ส. ดวงแข เกษมจิต
601205000087 นาย กรวิชญ์ เล่ียวสมบูรณ์
601205000088 นาย วิษณุ วิสุทธธรรม
601205000089 นาย จักราวุธ หาญธงชัย
601205000090 นาย สุทธิรักษ์ ศุภกิจการุณย์
601205000091 นาย สมศักด์ิ อ้วนออ
601205000092 นาย ณัฐพล สุจีรพงศ์สิน
601205000093 นาย สมบัติ มีทรง
601205000094 นาย ธนากร เทียมสุวรรณ
601205000095 น.ส. มาสุภัค พุณรัตน์
601205000096 นาย วชิรวิทย์ พรมนัส
601205000097 นาง จิราพร ทัพสุวรรณ
601205000098 นาย วรายุทธ รัฐสวัสด์ิ
601205000099 นาย ฐานพัฒน์ เพราะทอง
601205000100 นาย ณัฐพัชร์ เพชร์ดีไกรกุล

หมำยเหต ุ: ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครกรอกในระบบสมัคร หน้าที ่3 จาก 4



พนักงำนประจ ำส ำนักงำน จ ำนวน 110 คน
เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - นำมสกุล

601205000101 นาย สงกรานต์ บุญมั่น
601205000102 น.ส. ปาริฉัตร ไชยสมบูรณ์
601205000103 น.ส. สุรีพร บัวทอง
601205000104 นาย ธนพงศ์ บวรวงศ์ดิลก
601205000105 น.ส. ปรียานุช ผลจันทร์
601205000106 นาย วิเศษ ทุมมาตร
601205000107 น.ส. รัชนี แสงอรุณ
601205000108 นาย สุรวงค์ อ้นคง
601205000109 นาย ธราธรรม ตระกูลจันทร์
601205000110 นาย ศตวีร์ มานะจิตร์

หมำยเหต ุ: ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครกรอกในระบบสมัคร หน้าที ่4 จาก 4
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