
 

 

 

ประกาศกรมศุลกากร 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ  

และก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 
……………………….. 

ตามที่ได้มีประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ และได้ด าเนินการสอบ
เพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งไปแล้ว  นั้น 

บัดนี้ ได้รวมคะแนนสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ปรากฏว่าผู้สอบได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในข้อ 9 แห่งประกาศรับสมัครสอบแข่งขันของกรมศุลกากรฉบับดังกล่าว 
ที่ก าหนดให้ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง รวมทั้งก าหนด
วัน เวลา และสถานที่สอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. รายชื ่อผู ้สอบผ่านการสอบเพื ่อวัดความรู ้ความสามารถที ่ใช้เฉพาะต าแหน่ง
นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

2. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 
 ให้ผู ้ผ ่านการสอบเพื ่อว ัดความรู ้ความสามารถที ่ใช ้เฉพาะต าแหน่ง ในต าแหน่ง
นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ เข้าสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 
12 พฤศจิกายน 2561 และวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

วัน เวลา เลขประจ าตัวสอบ สถานที่สอบ 

วันจันทร์ที่  
12 พฤศจิกายน 2561  

 

รอบเช้า: 
รายงานตัว 
เวลา 07.30 น.  
ณ อาคารสโมสร 
กรมศุลกากร ชั้น 2 

สอบสัมภาษณ์เวลา 
08.30 – 12.00 น. 

612101000005
ถึง 

612101001099 

ห้องประชุม 
สถาบันวิทยาการศุลกากร 
ชั้น 16 อาคาร 120 ปี 
กรมศุลกากร 

รอบบ่าย: 
รายงานตัว 
เวลา 12.00 น.  
ณ อาคารสโมสร 
กรมศุลกากร ชั้น 2 

สอบสัมภาษณ์เวลา 
13.30 – 16.00 น. 

612101001100 
ถึง 

612101002695  

ห้องประชุม 
สถาบันวิทยาการศุลกากร 
ชั้น 16 อาคาร 120 ปี 
กรมศุลกากร 

/วัน... 
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วัน เวลา เลขประจ าตัวสอบ สถานที่สอบ 

วันอังคารที่  
13 พฤศจิกายน 2561  

 

รอบเช้า: 
รายงานตัว 
เวลา 07.30 น.  
ณ อาคารสโมสร 
กรมศุลกากร ชั้น 2 

สอบสัมภาษณ์เวลา 
08.30 – 12.00 น. 

612101002711 
ถึง 

612101005929 

 

ห้องประชุม 
สถาบันวิทยาการศุลกากร 
ชั้น 16 อาคาร 120 ปี 
กรมศุลกากร 

รอบบ่าย:  
รายงานตัว 
เวลา 12.00 น.  
ณ อาคารสโมสร 
กรมศุลกากร ชั้น 2 

สอบสัมภาษณ์เวลา 
13.30 – 16.00 น. 

612101005983 
ถึง 

612101014931  

ห้องประชุม 
สถาบันวิทยาการศุลกากร 
ชั้น 16 อาคาร 120 ปี 
กรมศุลกากร 

3. เอกสารที่ผู้เข้าสอบจะต้องน ามายื่นในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง     
โดยการสอบสัมภาษณ์ 
 3.1 ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต โดยให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก 
และไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบ
ให้ครบถ้วน 
 3.2 ส าเนาปริญญาบัตร จ านวน 1 ฉบับ และส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา 
(Transcript of Records) จ านวน 1 ฉบับ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร 
โดยต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร  
 ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ ์
โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 10 กันยายน 2561 ในกรณีที่ไม่สามารถ
น าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้  
โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัคร
มายื่นแทน 
 3.3 ให้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย 
และ เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักระบุชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถที่มีรูปถ่าย และเลขประจ าตัว
ประชาชน 13 หลัก หรือหนังสือเดินทาง (Passport) หากไม่มีบัตรหรือเอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ 
ให้ใช้เอกสารรับรองรายการจากฐานข้อมูลทะเบียนบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ
กลาโหม หรือบัตรประจ าตัวทหารกองประจ าการ ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่แทน ทั้งนี้ หากเลขประจ าตัวประชาชน 
13 หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบสัมภาษณ์ 
 
 /3.4 หนังสือรับรอง... 
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 3.4 หนังสือรับรองผลการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
หรือส าเนา ในกรณีที่ยื่นหนังสือรับรองผลการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับปริญญาโท 
ให้แนบส าเนาปริญญาบัตร ระดับปริญญาโท เพ่ิมอีก 1 ฉบับ  
 3.5 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่ 
 - วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
 - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
 - โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
 - โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 - โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด 
 3.6 ส าเนาเอกสารทางทหาร (ถ้ามี) เช่น หนังสือส าคัญ (แบบ สด.8) ใบส าคัญ (แบบ สด.9) 
ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ (แบบ สด.43) จ านวน 1 ฉบับ  
 3.7 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 าเนาหลักฐาน
และเอกสารทุกหน้า อนึ่ง กรณีตรวจพบภายหลังว่าเอกสารหลักฐานการสมัครสอบไม่ถูกต้องครบถ้วน 
หรือผู้เข้าสอบมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ 
หรือคุณวุฒิที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบ  จะถือว่าผู้เข้าสอบ
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งหรือเรียกร้องใด ๆ 
ทั้งสิ้น 

 4. ระเบียบปฏิบัติในการเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ 
ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
 4.1 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ทั้งสุภาพบุรุษ และ
สุภาพสตรี 
 4.2 เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบ  
 4.3 ต้องน าเอกสารตามข้อ 3 มายื่นในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง
โดยการสอบสัมภาษณ์ ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้ 

 5. การประกาศการขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  
 เนื่องจากกรมศุลกากร จะต้องด าเนินการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของผู้ที่สอบผ่านฯ 
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ หรือไม่ และในกรณีที่มีปัญหาคุณวุฒิการศึกษา
ไม่ชัดเจนว่าตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ หรือไม่ กรมศุลกากรจะต้องให้ส านักงาน ก.พ. ตรวจรับรอง
คุณวุฒิการศึกษาอีกครั้งหนึ่ง และเมื่อกรมศุลกากรตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว จะประกาศการขึ้นบัญชี
และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่ง
นักวิชาการศุลกากรปฏิบ ัต ิก าร  ในว ันศ ุกร ์ที ่ 28 ธ ันวาคม 2561 ทาง เว ็บ ไซต ์กรมศ ุลกากร 
www.customs.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หัวข้อย่อย “ข่าวรับสมัครงาน” หรือเว็บไซต์ 
http://job.customs.go.th 
 /หากผู้ใด... 
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 หากผู้ใดไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งตามวัน เวลา 
และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการเข้าสอบครั้งนี้ หรือมารายงานตัวแต่น าเอกสารมายื่น
ไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนดในข้อ 3 จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่ง
นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการของกรมศุลกากร หรือปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติ
ไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่าน
การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง ตามประกาศกรมศุลกากรฉบับนี้ จะถือว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้นและจะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในต าแหน่ง
ที่สอบแข่งขันได้ 

 กรมศุลกากร ด าเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาคตามหลักเกณฑ์    
ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านผ่านการสอบเพื่อบรรจุ
เข้ารับราชการหรือมีพฤติการณ์ในท านองเดียวกันนี้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และโปรดแจ้งให้กรมศุลกากรทราบ
ทางโทรศัพทห์มายเลข 0 2667 6352 - 53, 0 2667 7000 ต่อ 5087 - 88, 5822 หรือทางโทรสาร
หมายเลข 0 2667 6932 

 
 ประกาศ  ณ  วันที่  29  ตุลาคม  พ.ศ.  2561 
 
 (ลงชื่อ)       กฤษฎา  จีนะวิจารณะ 
 (นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ) 
 อธิบดีกรมศุลกากร 
 



ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัตกิำร จ ำนวน 1,085 คน 

เลขประจ ำตวัสอบ
612101000005 นางสาว อรฤดี อุ่นเจริญ
612101000007 นางสาว วชิรญาณ์ ป้อมกสันต์
612101000008 นางสาว ศุทธินี ตันติวรสิทธิ์
612101000021 นางสาว วรัญญา นาคมรกต
612101000023 นาย ธัญบุตร อาสิงสมานันท์
612101000025 นางสาว ศศิกาญจน์ พุกกล่ิน
612101000029 นาย ศรัณย์ ขันติทัตสกุล
612101000030 นางสาว อนงค์นัยน์ ใจรักษ์
612101000032 นาย ธนาธรณ์ ปิยะรัตนวัฒน์
612101000033 นางสาว ชัชชญา จูฑังคะ
612101000036 นางสาว ทิพเนตร จงจิตสถิตมั่น
612101000038 นาย ภัฐ มนัสนิลุบล
612101000047 นาย ศรัณ ธีระภัทรานันท์
612101000048 นางสาว อรสา เบญจรุราวงศ์
612101000049 นางสาว จารุวรรณ นรสาร
612101000050 นาย อาทิตย์ ริบแจ่ม
612101000053 นาย กัมพล วิลัยพร
612101000054 นาย อนุวัฒน์ ไชยวรรณธรรม
612101000057 นางสาว อ้อมจิต ยศประสงค์
612101000059 นางสาว ภัทร์นรินทร์ ยอดค าเหลือง
612101000060 นางสาว สุพิชฌาย์ เมฆปราสันต์
612101000064 นาย ภรรทพล ประภาสุมณี
612101000070 นาย กิตยางกูร ผดุงกาญจน์
612101000073 นางสาว สิตราภรณ์ ตาทิคุณ
612101000076 นาย วรวุฒิ เอกวุฒิ
612101000081 นางสาว กุลชญา นรารัตน์
612101000083 นาย ทินลักษณ์ ก้องภพธนดล
612101000085 นาย รัชพล เทพจร

เอกสำรแนบท้ำยประกำศกรมศุลกำกร ลงวันที ่  29   ตลุำคม  พ.ศ. 2561
เรื่อง  รำยชื่อผู้มสีิทธิเขำ้สอบเพ่ือวัดควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัตกิำร 

และก ำหนดวัน เวลำ และสถำนทีส่อบ

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

ชื่อ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ

            

           
หน้าที ่1 จาก 33



ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัตกิำร จ ำนวน 1,085 คน

เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - นำมสกุล
612101000088 นางสาว กฤตยา ศรศักดา
612101000090 นางสาว วนิฐชยา ขัดศรี
612101000095 นางสาว กมลชนก บิลหรีม
612101000097 นาย กิตติคุณ ผิวนวล
612101000099 นาย พงษ์ศักด์ิ เบญจวัฒนศิลป์
612101000100 นางสาว จุฑาทิพ แจ่มสุวรรณ
612101000101 นาย ณัฐภูมิ จันทาพูน
612101000102 นาย ภาณุพงศ์ พ่วงสีนวน
612101000104 นางสาว วทันยา ศรีไสยเพชร
612101000105 นาย ณัฐกุล ก ากัดวงษ์
612101000106 นาย ปรินทร์ ย่านสากล
612101000112 นาย ชัชวัสส์ ปินะเก
612101000113 นาย ชนิตว์ ศิริทรัพย์
612101000115 นาย ธีระวัฒน์ เรืองอยู่
612101000117 นาย กฤษภาณุ เครือเนตร
612101000118 นางสาว นฤมล คงน้อย
612101000119 นางสาว พิชินาถ ทุน่ใจ
612101000120 นางสาว ปรางโศภิต ภุมราพันธุ์
612101000123 นางสาว ธารินี โสลิกี
612101000124 นางสาว วิลาสินี กีรติวิมลรัตน์
612101000134 นาย ธีรณดลร์ แสนนาม
612101000138 นาย ธนฉัตร ทวีคูณ
612101000142 นางสาว พรพรรณ พรมมา
612101000144 นางสาว วิมลวรรณ พลรักษา
612101000146 นาย ประสูติ ร่ืนรวย
612101000149 นาย ประวิตร โมสิกะ
612101000151 นางสาว จุฑาภรณ์ ทองวัฒน์
612101000154 สอบต ารวจตรีหญิง จิตพิสุทธิ์ คงมณี
612101000170 นางสาว ชญานิศ ธัชมงคล
612101000174 นาย นนทเศรษฐ์ ศรีเกิน
612101000175 นางสาว ศรีจุฑา อินทรชัย
612101000177 นางสาว นิติกาญจน์ สังข์แก้ว
612101000181 นาย จักรกฤษณ์ สุใจแก้ว
612101000183 นางสาว นันธิญา ปัทมกิจสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
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ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัตกิำร จ ำนวน 1,085 คน

เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - นำมสกุล
612101000186 นาย วัชรพล ไทยมิตร
612101000189 นางสาว กัณฐิกา พรมฝาย
612101000193 นางสาว วรรณกร เจนวัชรางกูล
612101000195 นาย ธนกร เลิศจิระกุล
612101000198 นาย อิสระ จันทระ
612101000199 นาย ยุทธพร บานเย็น
612101000200 นาย กรรัช สุริเย
612101000203 นางสาว เพ็ญพิชชา ศรีสมาธิโสภณ
612101000205 นาย อิสระ ชัยภูมิ
612101000206 นาย ชาคริต เงินมาก
612101000208 นางสาว มาริณีย์ เข็มทอง
612101000210 นางสาว บุษบง ขุนเม่น
612101000211 นาย กมลวิช ปุญสิริ
612101000212 นาย ชูสิน บริเพชร
612101000215 นาย ธนกฤต พรหมณาเวช
612101000216 นาย กิตตินันท์ ชัยภูมิ
612101000217 นางสาว จิตตานาถ อ่างอินทร์
612101000226 นาย ณัฐพล สัตนาโค
612101000227 นาย ณรงค์ เอี่ยมสะอาด
612101000231 นางสาว อิสริยพร โกฐเชียงเจริญ
612101000232 นางสาว วรวีร์ สุจารี
612101000233 นางสาว ปรียานุช จันทร์แจ่ม
612101000241 นางสาว ปรัชญิช์ิณีย์ วิชิตวาที
612101000243 นางสาว ณัฐพร นาคบรรพต
612101000244 นางสาว ธิดารัตน์ ศิริพจนาวรรณ
612101000246 นาย พีรศักด์ิ เลิศจารุชัยวุฒิ
612101000259 นาย วรพงศ์ อิทธิพลศักดา
612101000260 นางสาว ณิชา มณีดุลย์
612101000266 นางสาว ทัศนีย์ ไชยแสน
612101000270 นางสาว กมลนันท์ ทองแม้น
612101000276 นางสาว จีราพร อ้อมแอ้ม
612101000283 นางสาว ณหทัย ไชยโย
612101000290 นาย ณัฐดนัย ศรีสวัสด์ิ
612101000291 นางสาว นทีรัตน์ นามบุตร

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
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ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัตกิำร จ ำนวน 1,085 คน

เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - นำมสกุล
612101000293 นาย สารศิลป์ บุญยะรัตน์
612101000299 นาย ศุภชัย เดชเดชะ
612101000301 นางสาว กุลนรี ฤทธิแ์ดง
612101000303 นาย ประธาน ใจชาญสุขกิจ
612101000311 นาย พัฒน์เชษฐ์พงษ์ สันติสิทธานนท์
612101000312 นางสาว สาวิตรี จีนะพันธุ์
612101000313 นาย ฤทธิศักด์ิ สุขฤทธิ์
612101000314 นาย ชมรักษ์ ชัยสนิท
612101000315 นาย สหสันต์ ฐานะธนทิพย์
612101000316 นาย รัชพล ชุนครบุรี
612101000319 นาย ธนากร วรกิจพิทักษ์กุล
612101000321 นาย อัษฎา หิรัญบูรณะ
612101000322 นางสาว ศิตา ขมินทกูล
612101000324 นาย พิทยา ศรีแหงโคตร
612101000326 นางสาว สุพิชญา ตรีสุคนธ์พงศ์
612101000328 นาย อาทิตย์ สนหมื่นไวย์
612101000336 ร้อยต ารวจเอก ธนสาร ศรีทัศโร
612101000341 นางสาว ลักขณา ปรางค์นอก
612101000344 นางสาว หทัยภัทร ปัน้จาด
612101000350 นางสาว ผานิตย์ แสวงหาสินทรัพย์
612101000351 นาย สุภรัฐ คงทวี
612101000352 นาย ธิติ ปิจมิตร
612101000355 นาย พีรพัฒน์ ชาติคง
612101000362 นางสาว พิมพ์สุดา อุทิศ
612101000363 นางสาว พัชรพร ใหม่หลวงกาศ
612101000364 นาย ศาศวัษ สุขอยู่
612101000365 นาย อภินันท์ ขิระทาน
612101000367 นาย อนุสรณ์ ศรีมาลัยกุล
612101000373 นาย ธนรัตน์ มุ่ยละมัย
612101000375 นาย นัสรอน สะอีดี
612101000378 นาย บัณฑิต แดงสว่าง
612101000380 นาย วัชระ ขุนภักดี
612101000381 นางสาว วิลาวัณย์ ปาลานุสรณ์
612101000382 นางสาว วาสนา ยิ้มอิ่ม

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
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ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัตกิำร จ ำนวน 1,085 คน

เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - นำมสกุล
612101000383 นางสาว อัญชลี น้อยเพิม่สิน
612101000384 นาย เพิม่ศักด์ิ สุทธิฤาชัย
612101000385 นาย อานันท์ พุทธรักษา
612101000387 นางสาว มัลลิภา เพชรฤทธิ์
612101000389 นาย พิพัฒน์พล กาญจนภักด์ิ
612101000395 นาย รัชนาท บัวเงิน
612101000396 นางสาว กชพรรณ วงศ์จันทรัตน์
612101000398 นาย เมธาสิทธิ์ ตรีพรชัยศักด์ิ
612101000400 นาย มติชน ปัญญาฟู
612101000403 นาย ศุภกิตต์ิ ถาวร
612101000405 นาย เอกพงศ์ คูหาสวัสด์ิ
612101000406 นาย พงษ์ฐกร ประสิทธิเขตรวิทย์
612101000413 นางสาว น้องนุช ไชยวรรณ
612101000416 นางสาว ศุจีภรณ์ ไชยแสงค า
612101000417 นาย สาธิต ฉ่ าใจดี
612101000426 นาย เชาวณัฐ สีหบุตร
612101000428 นางสาว ณัฐกาญจน์ กาญจนดิษฐ์
612101000430 นาย ธีรศักด์ิ อินทร์ช่วย
612101000434 นางสาว ชนาพร ชูมณี
612101000436 นางสาว ศศิธร แก้วกาไลย
612101000440 นางสาว พิชชุฎา อิทธิพรไพศาล
612101000443 นาย ณัฐพล เพ็งมา
612101000445 นางสาว ปองขวัญ ศิริกุล
612101000449 นางสาว ปิยะฉัตร วงศ์แก้ว
612101000451 นางสาว กัญญารัตน์ วงศ์กล่ินกรุด
612101000452 นางสาว อลิษา โศภิษฐิกุล
612101000453 นางสาว กาญจนา รู้ประโยชน์ศิลป์
612101000455 นางสาว พันทิวา ศิริพันธุ์
612101000456 นาย ศราวุฒิ แซ่โล้ว
612101000457 นาย กฤติเดช ลักษณานันท์
612101000459 นางสาว นวพร ทองมีเพชร
612101000460 นางสาว นิรมล หล่ าวรัตน์
612101000462 นางสาว สุรีรัตน์ บุญบางขัน
612101000463 นาย นนทชาติ เทียนกล่ า

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
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ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัตกิำร จ ำนวน 1,085 คน

เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - นำมสกุล
612101000467 นาย อภิชัย กุญชรชัย
612101000468 นาย เอกรัตน์ แหก้าน
612101000472 นาย อรรคพล เหรียญตระกูล
612101000473 นาย สามารถ จันทร์เดช
612101000484 นางสาว อารดา ค าต๋ัน
612101000485 นางสาว ภาสิริ สรอยศักด์ิ
612101000486 นาย ศิวัช ปานทน
612101000490 นาย ตรี ณ ระนอง
612101000496 นาย นิวัฒน์ อยู่ส าราญ
612101000498 นาย ธนภัช บัวแสงเจริญ
612101000499 นาย พีระพล ทิพณีย์
612101000504 นางสาว ธมกร ดุษณีนภดล
612101000508 นาย ศุภลักษณ์ จันทร์พัน
612101000509 นางสาว พิชชาภา แก้วคุณนอก
612101000513 นางสาว ณัฐวดี แซ่อึ้ง
612101000515 นางสาว อรพรรณ มากเชื้อ
612101000521 นางสาว ธนิสา ทับจีน
612101000522 นาย กันตภณ เบ็ญมินทร์
612101000528 นางสาว สุชานาถ ศรีเรือง
612101000535 นางสาว รินระวี ทาเชื้อ
612101000537 นาย ธนากร กันทะ
612101000539 นาย ทัศน์ภูมิ ลิปิกรโกศล
612101000548 นาย มณทวี มณฑปใหญ่
612101000552 นาย กิตติคุณ เลิศชนะเกียรติกุล
612101000558 นาย อลงกรณ์ อ่างทอง
612101000559 นางสาว ชื่นชนก สกุลเจริญพร
612101000564 นางสาว สุธีรา นรานอก
612101000566 นาย สันติภาพ ฉายะศิริพันธ์
612101000572 นางสาว กัทลี สุวีรานนท์
612101000575 นาย ขจรศักด์ิ ทองแสง
612101000578 นางสาว วรางคณา ธรรมเพชร
612101000586 นาย ปติภพ จันทรเพชร
612101000594 นางสาว นฤมล ค าเรียง
612101000596 ว่าทีร้่อยตรี อรุณ ยังยืนยง

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
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ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัตกิำร จ ำนวน 1,085 คน

เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - นำมสกุล
612101000597 นาย เอกชัย พูลอ าไพ
612101000604 นาย ณัฐวัตร ศุภพฤกษ์
612101000616 นางสาว รัตนพร พลบุตร
612101000620 นางสาว สุวิมล ปัญญาเลิศวุฒิ
612101000623 นางสาว วชิราภรณ์ นวมทอง
612101000630 นาย พีรวัส สุขทอง
612101000635 นาย ทนงศักด์ิ พรหมน้อย
612101000638 นาย จารุวัตร วีรพัฒนานนท์
612101000644 นางสาว น้ าผ้ึง ราชสุทธิ์
612101000646 นาย จรูญศักด์ิ เหมเส็น
612101000648 นางสาว ฤทัยทิพย์ พุม่จันทร์
612101000649 นางสาว ศิริภรณ์ โฮ้ไทย
612101000653 นาย ศิวา บุญเพ็ญ
612101000656 นางสาว พรพิรุณ ศิลาชัย
612101000670 นาย สัมพันธ์ อาจทวีกุล
612101000673 นาย โอภาส ประทุมทอง
612101000675 นางสาว ศิวพร ผดุงเทศ
612101000681 นางสาว มัคครินพร ศรีวิชัยมูล
612101000682 นาย อศวรรฐน์ เกิดสังข์
612101000693 นาย จตุภูมิ พุม่ด า
612101000700 นางสาว ชนิดา รัตนชล
612101000706 นาย ชัยณรงค์ ปัญจศุภโชค
612101000711 นางสาว อัญชิสา จันทสุวรรณ
612101000712 นาย พงศกร เทียมเศวต
612101000714 นางสาว มัชฌิมา บุญยุภู
612101000716 นาย วทัญญู ภูพ่รประเสริฐ
612101000721 นางสาว จารีนุช สุทธินวกุล
612101000726 นางสาว ณปภัช พูนอยู่
612101000727 นางสาว สุดารัตน์ ธิชาญ
612101000735 นาย วิศววิท อุดมจิตพิทยา
612101000736 นางสาว พุทธชาด รัตนมนตรี
612101000739 นาย รณชัย ธูปทอง
612101000740 นาย ภัทร แก่นยะกูล
612101000741 นาย ธนัย เกตวงกต

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
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เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - นำมสกุล
612101000745 สิบต ารวจโท ณัฏฐชัย ศิริเจริญสุข
612101000747 นาย อารุฟ มีบุญลาภ
612101000748 นางสาว อนงค์นาถ ภุชฌงค์
612101000750 นาย อนุพงษ์ ประดิษฐพงษ์
612101000752 นางสาว หนึ่งฤทัย นุ่นด า
612101000760 นางสาว ทัศน์วรรณ ปัญญาอินทร์
612101000761 นาย ณัฐพิสิฐ งานสถิร
612101000770 นาย กฤตปณิธิ ฉัตรนพคุณ
612101000778 นาง ปรินดา เกตุมาชม
612101000779 นาย วรวิทย์ มุ่งชัยสงค์
612101000783 นางสาว ชนัญญา ครองศีล
612101000784 นางสาว พิมพ์กมล ปล้ืมใจ
612101000797 นาย อภิชิต ฤทธิกูล
612101000807 นาย เจษฎา เรืองแสง
612101000814 นางสาว กมลพร บุนนาค
612101000815 นางสาว กนกพร ดีประเสริฐ
612101000826 นาย ชนานนท์ ทรัพย์ธนาดล
612101000830 นางสาว ณัฐนรี ตันติชูวงศ์
612101000846 นางสาว ปภาดา เหตุหาก
612101000848 นาย ประเสริฐ สถะบดี
612101000853 นาย ศิระวัตร ศรีวิชัย
612101000854 นาย วรภพ ทองจันทา
612101000859 นางสาว ประภัสสร โชควิเศษชัยสิทธิ์
612101000860 นาย ภาคภูมิ พิริยสถิต
612101000863 นางสาว จิราพร ถากันหา
612101000872 นางสาว วิชญ์ชยา วังหอม
612101000879 นางสาว วรกานต์ เมธานนท์ไพศาล
612101000885 นาย ฏิณวัฒน์ ส่งแสงธรรมชัย
612101000889 นาย เจิมศักด์ิ เหลืองประไพกิจ
612101000894 นางสาว นิชาภัทร โตปิติ
612101000895 นาย เกษมสันต์ ธารน้ าใจ
612101000900 นาย วราวิทย์ อิ่มแก้ว
612101000907 นาย ภัทรดนัย บุญน า
612101000908 นางสาว ภัทรวรรณ สิทธิสมบัติ

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
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เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - นำมสกุล
612101000909 นางสาว ศิริมาส สิทธิภาคคุณ
612101000917 นาย กมลนันท์ ชัยภูมิ
612101000918 นางสาว ฤทัยรัตน์ ศุภพัฒนวรกุล
612101000931 นางสาว สุภาภรณ์ ทาสม
612101000932 นาย พิชชา โมราเพ็ง
612101000939 นางสาว ธัญวรัตม์ คนยืน
612101000942 นางสาว ศรัญญา ไทยเรือง
612101000957 นาย นพณัฐ อินธิศร
612101000958 นาย ภานุวัฒน์ ยอดค า
612101000960 นาย ทศพล วัชรายน
612101000966 นางสาว พิชามญชุ์ เจริญฤทธิ์
612101000970 นางสาว วริศรา จุฬามณีรัตน์
612101000974 นางสาว จิรัชยา พัฒนพงษ์
612101000996 นาย สุธิพันธ์ แก้วจันทร์เพชร
612101001001 นาย ธีระพัฒน์ รัตนะราภ
612101001003 นาย วันฮาสันต์ สุเด็น
612101001030 นาย ฌานญ์ รอดแก้วรักขกุล
612101001039 นาย สันทวัช มานะกุล
612101001042 นาย ปารมี กองมะลิกันแก้ว
612101001049 นางสาว แพรวรรณ สกุลช่างเสนาะ
612101001062 นางสาว มนนฤดี อัจฉริยะปัญญา
612101001069 นางสาว ชนินาถ เเสนสุข
612101001071 ว่าทีร้่อยตรี รัชชัย กิจกุลอนันตเอก
612101001072 นาย ภาคภูมิ เจียมรัตโนภาส
612101001076 นางสาว พัชร์สุภา พันธุป์กรณ์
612101001078 นางสาว ชนัญทิดา นาคบรรพต
612101001082 นางสาว ณัฐพัชร สีเงิน
612101001083 นาย ฐากร สวัสด์ิฤทธิรณ
612101001085 นาย ปริเศษ รัตนภิรมย์
612101001086 นางสาว จามจุรี คงทองจันทร์
612101001088 นาย เกรียงทรัพย์ แสงกาศนีย์
612101001090 นาย ธนาวัฒน์ แก้วดี
612101001093 นางสาว ผกาพันธ์ ทวีกัน
612101001099 นางสาว ภรณ์ทิพย์ จันทร์แดง

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
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เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - นำมสกุล
612101001100 นาย เพิม่พงษ์ อินนอก
612101001104 นาย รักชัย สิทธิภาคย์
612101001105 นาย ศุภวิชช์ ทรัพย์ศิริสวัสด์ิ
612101001115 นาย กีรติ ผลิรัตน์
612101001116 นางสาว พุทธชาติ ทรัพย์อุดม
612101001121 นางสาว นภัสพรรณ กลางประพันธ์
612101001123 นางสาว พลอยไพลิน เอียดเสน
612101001130 นาย สุวัฒน์ โพธิเลิง
612101001152 นางสาว อคิราภ์ กองจันดา
612101001153 นางสาว หัสฌา ไชยเสน
612101001160 นาย รัชชานนท์ ประจ าค่าย
612101001166 นาย จตุพล โชคนัติ
612101001171 นางสาว ประภาพิมพ์ อุทัยรัตน์
612101001183 นางสาว ปัณฑารีย์ เรืองแก้ว
612101001184 นาย เสฐียรพงษ์ พวงไพโรจน์
612101001192 นาย คณิน บัวทรัพย์
612101001193 นางสาว ปวริศา สถิตนัดดากุล
612101001194 นางสาว สุกัญญา ชวนาดูลย์
612101001195 นาย ศุภฤกษ์ นิทะโน
612101001197 นาย กิตติคุณ ถิ่นพยัคฆ์
612101001201 นางสาว ปาณิศา ศรีเปารยะ 
612101001203 นางสาว วราภรณ์ เรืองศักด์ิ
612101001205 นาย เกียรติคุณ อุดมยมกกุล
612101001213 นางสาว จุฑารัตน์ บาดดี
612101001219 นางสาว กวินทรา ภัทรนุกูล
612101001228 นางสาว กชกร สิทธิมาก
612101001238 นาย สุพัฒน์ สินธุพันธ์
612101001248 นางสาว รุ้งนภา เฟือ่งชูนุช
612101001252 นาง ฟาตีฮะห์ สืบสันติวรพงศ์
612101001254 นาย อิทธิพล ใจบุญ
612101001265 นาย สมพงศ์ ตันติธรรมากร
612101001272 นางสาว ทรายทอง ตุงธนบดี
612101001273 นาย สัณหภาส เองใช่รัตน์
612101001275 นางสาว ภัสสร อังศุธรรมกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
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เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - นำมสกุล
612101001276 นางสาว ปัทมพร รัตนเสรีวงศ์
612101001281 นาย สุพัฒนา ขันธ์ถม
612101001287 นาย อากร พัฒนสุชัย
612101001289 นางสาว กัญญาพัชร ใจไหว
612101001293 นางสาว นฤมล นิ่มนุช
612101001303 นาย อัครพสิษฐ์ หิรัญกุลพงศ์
612101001304 นางสาว อัจฉรา โฉมหน้า
612101001315 นาย อัฏฐากร สมศิลป์
612101001317 นาย ดนัยวุฒิ สระทองพลอย
612101001319 นางสาว ผกาวลี บัวทองสุข
612101001332 นาย ฉันทะ หมื่นทอง
612101001336 นาย ณัฐพงศ์ มณีจันทร์
612101001340 นางสาว รัตจิรส ศุกร์เพ็ง
612101001344 นาย อธิปัตย์ วิเชียรเกื้อ
612101001362 นาย ปกป้อง รัตนบุรี
612101001380 นางสาว พิมพ์พัฒน์ เคหะลุน
612101001384 นาย ภูริณัฐ ทองคงแก้ว
612101001385 นางสาว มาริสา หนูนุ้ย
612101001386 นาย ภากร วิเชียรเกื้อ
612101001388 นาย ภูริภัทร มงคลชัยยะ
612101001394 นางสาว ณัฐธิดา กลมขุนทด
612101001400 นาย ศักรินทร์ ปานอ าพันธ์
612101001404 นางสาว จารุภา ภาปัทมาสน์
612101001406 นางสาว กิจรัตน์ รักชาติ
612101001411 นาย ชนม์เฉลิม แก้วบัว
612101001413 นางสาว นรารัตน์ เดชพันธ์
612101001416 นางสาว เยาวลักษณ์ จันทร์อินทร์
612101001418 นางสาว ชิสา สุญาสิทธิ์
612101001423 นาย ธนพันธ์ ฉายาวรรณ
612101001427 นาย หยะหยา หมัดอาหลี
612101001432 นาย สิทธิชัย ใจยวน
612101001442 ว่าทีร้่อยตรี อาทร นนท์ศิริ
612101001450 นางสาว เกษวรางค์ เปรมาสวัสด์ิ
612101001457 นางสาว หทัยรัตน์ เหรียญมณี

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
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เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - นำมสกุล
612101001459 นางสาว อนัญญา มาลารัตน์
612101001468 นางสาว อภิญญา นิสสัย
612101001481 นางสาว ปุริมปรัชญ์ เถระวัตน์
612101001482 นางสาว วาทินี วัฒนสกลพันธุ์
612101001487 นาย ธัญญ พงศ์เลิศนภากร
612101001489 นางสาว ภาณิชา พรหมทอง
612101001492 นาย เกริกบดินทร์ สินทรัพย์
612101001505 นาย อมรศักด์ิ ชัยกัลยาสิทธิ์
612101001506 นาย ตรีเพชร พัฒนจันทร์
612101001520 นาย ณัฐชนนท์ กะปินชลานนท์
612101001523 นางสาว อุษมล ลุนส าโรง
612101001525 นาย วันเฉลิม น้อยเล้ียง 
612101001527 นางสาว วราภรณ์ เอื้ออุมากุล
612101001531 นาย ชญานินทร์ ไกรเทพ
612101001550 นาย อกนิษฐ์ เลิศไกร
612101001553 นางสาว สุนัตตาญา สิทธิพรหม
612101001560 นาย วิภาคย์ มุกนพรัตน์
612101001574 นางสาว นิชนันท์ พิชัยเงาะ
612101001576 นาย ศุภฤกษ์ โพธิป์ระสาท
612101001582 นาง ณัชชา สุขศรีวงศ์
612101001588 นางสาว กัลญาณี หุตะจิตต์
612101001590 นางสาว วิชุตา ไชยหาญ
612101001597 นาย ยุทธจักร มณีเเดง
612101001604 นางสาว อารียา ก่ ามอญ
612101001609 นางสาว ลลิษา หล่อสมฤดี
612101001610 นางสาว ณภัค เรืองสงฆ์
612101001615 นาย โยธิน ค าแสน
612101001616 นาย วิชชา สวรรยาธิปัติ
612101001618 นางสาว อนัญญา เครือพัฒน์
612101001619 นาย กรธน เรืองสงฆ์
612101001629 นางสาว ธมลวรรณ เรือนโต
612101001633 นางสาว พรไพลิน เจาะขาว
612101001636 นาย ธวัชชัย สุขแว่น
612101001640 นาย ชานนท์ แดงสีพล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ

            

หน้าที ่12 จาก 33



ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัตกิำร จ ำนวน 1,085 คน

เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - นำมสกุล
612101001643 นางสาว กมลชนก ศรีค านวล
612101001659 นางสาว ธิติมา เพ็ญสุข
612101001660 นาย นภดล ดอกดวง
612101001661 นางสาว ฐานิตา ลาภนิกรกุล
612101001662 นาย ปุณยวีร์ สร้อยทอง
612101001663 นางสาว เบญจวรรณ กีชวรรณ์
612101001667 นาย สุทธิศักด์ิ วงค์คต
612101001673 นาย พิชิตพล พุม่อรุณ
612101001675 นางสาว รพีพร บัวพิทักษ์
612101001676 นางสาว ศิริลักษณ์ เพ็ชรคง
612101001678 นาย เทอดศักด์ิ รักษาวงศ์
612101001680 นางสาว เมธาวี ภูริเอกทัต
612101001682 นางสาว สุคนทิพย์ ผลอุดม
612101001683 นางสาว วนาลี มีค าทอง
612101001689 นางสาว ปานตา สีสัน
612101001704 นาย สรวิสิฐ แป้นภู
612101001708 นางสาว สโรชา เพ็งศรี
612101001712 นางสาว ศรัณย์รัชต์ ธิยะ
612101001718 นาง จิราพร สังมี
612101001719 นางสาว ชนาพร พรมสวัสด์ิ
612101001725 นางสาว ณัฏฐปพัชร์ พรหมแก้ว
612101001728 นางสาว อุบลวรรณ อิทธิเสรีกุล
612101001735 นาย นวพร เจียมพิจิตรกุล
612101001740 นางสาว อัจฉรา หลวงแก้ว
612101001742 นางสาว ณิชกานต์ ถ้ ากลาง
612101001747 นาย นิติ ด่านศรีบูรณ์
612101001753 นาย ล้ าเพชร วิมุกตะลพ
612101001755 ร้อยตรี กิตติพงษ์ โฉมวิไล
612101001765 นาย มณฑล มีกัมปนาท
612101001768 นางสาว ศยามล บุญสุข
612101001772 นาย อรรถพล อ าพัน
612101001793 นาย อดุลย์วิทย์ กาวีระ
612101001796 นาย พนัส เหล่าจรุงเภสัชกร
612101001799 นาย ณัฐพร บุญฮก

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
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ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัตกิำร จ ำนวน 1,085 คน

เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - นำมสกุล
612101001806 นางสาว ฐษา หาญนนท์สกุล
612101001812 นาย ปิยะบุตร ปกรณ์ประเสริฐ
612101001817 นางสาว นิลนภา สิงห์ไชย
612101001846 นาย ณัฐพงศ์ พิชิตชัยเจริญ
612101001849 นางสาว พนิตา ไรวตากุล
612101001850 นาย นิมิต ประสารพันธ์
612101001856 นางสาว อภิญญา เจริญวงศ์
612101001859 นางสาว ทยากร วังกรานต์
612101001860 นางสาว สุปราณี ภูพาดนา
612101001866 นาย นิติ ภัสสัตยางกูร
612101001868 นางสาว กัญญาณัฐ ชอบนิมิตร
612101001881 นาย ปรัชญา เพ็งถมยา
612101001887 นางสาว กุณช์ลภัส สุขสุเมฆ
612101001894 สิบต ารวจตรีหญิง พัชรินทร์ รุ่งเรือง
612101001914 นางสาว กานดา บัวแย้ม
612101001915 นาย สิทธิพร เวชพราหมณ์
612101001916 นาย วัชรกร สุวัณณกีฏะ
612101001919 นางสาว สุพัตรา บุญพันธ์
612101001924 นาย ณัฐพล บุญเจริญ
612101001928 นางสาว นุชจิรา ขุนปราบ
612101001937 นางสาว เยาวณีย์ พวงมาลัย
612101001941 นางสาว พนิตา พร้ิงสกุล
612101001944 นางสาว ชาคริยา ชีวัตร
612101001947 นางสาว เกวลี ทิศาวงศ์
612101001968 นางสาว จินตนา แขไข
612101001970 นาย ตรีภพ เบญจวนิช
612101001974 นาย ณัฐพงษ์ โพธิน์ิล
612101001978 นาย ณัฏฐพัชร ธัชกุลอิศม์เดช
612101001979 นางสาว อรัญชยา แก้วละมุล
612101001983 นางสาว ฐิตาภา สิริจิตตานนท์
612101001987 นาย นพพร สมสวย
612101001988 นาย มนตรี แก้วละมุล
612101001995 นางสาว ทิพาพร ยอดด าเนิน
612101002005 นาย ภาณุวัฒน์ น้อยพรหม

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
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ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัตกิำร จ ำนวน 1,085 คน

เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - นำมสกุล
612101002007 นางสาว จิรพรรณ พุม่ยี่สุ่น
612101002013 นาย อานันท์ ธุระเจน
612101002018 นาย อุณวีร์ วรรณวงค์
612101002022 นาย พุทธพงษ์ พุทธเจริญ
612101002027 นางสาว เชาวรี ปุระสิริ
612101002028 นาย ภูวดล เหล็กด า
612101002043 นาย ภาณุวัฒน์ นันทะมีชัย
612101002050 นาย ภัทรพล อรรถพร
612101002063 นาย ทศพร ชัยชนะ
612101002066 นางสาว กมลนารถ หอประเสริฐกิจ
612101002072 นางสาว เพชรรวี ศรีต่ายข า
612101002084 นางสาว ลลิลทิพย์ ทองดี
612101002087 นางสาว ศุภาพิชญ์ พูลสุวรรณ
612101002088 นาย สรณัฐ พัวเพิม่พูลศิริ
612101002095 นาย วัชรพงษ์ จงนอก
612101002098 นางสาว รวิชา พูลนุช
612101002100 นางสาว ณัฏฐา สิทธิชัย
612101002105 นางสาว พัชรกมล น้อมกล่อม
612101002107 นางสาว สุวรรณา บัวซ้อน
612101002116 นางสาว อมรรัตน์ ทองอนันตกุล
612101002136 นาย ไมตรี เสถะรักษ์
612101002145 นางสาว ภัสสรา ศรีอรัญ
612101002154 นางสาว กัลยพัชร จินนาคุณ
612101002165 นาย สกล สีมันตะ
612101002181 นางสาว วิราวัลย์ บัวแก้ว
612101002192 นางสาว พิมพกานต์ หอวิมาลย์
612101002195 นางสาว วิภาวัลย์ รุ่งสว่าง
612101002197 นางสาว ผาณิตา เชยชม
612101002198 นาย ภูเบศ ไชยทอง
612101002202 นางสาว ศศิธร วรรณโท
612101002211 นาย พีร์ ประดิษฐ์รุ่งวัฒนา
612101002242 นาย คัมภีร์  คัมภีรยส
612101002287 นางสาว ภิญญาภรณ์ ยอดสง่า
612101002313 นาย เนติพงศ์ ทับยา

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
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ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัตกิำร จ ำนวน 1,085 คน

เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - นำมสกุล
612101002314 นาง ศรีวรินทร์ พงษ์พันธ์เกษม
612101002316 นางสาว ปัญจพร จิระประเสริฐสุข
612101002322 นางสาว ภูริตา สมศรี
612101002331 นางสาว ศศิมา ภูเ่กาะ
612101002333 นาย นรินทร์ รัตนเพ็ชร
612101002343 นางสาว กนกพรรณ สิงหะการ
612101002367 นางสาว นันทพร กุลชาติชัย
612101002368 นางสาว กิ่งกาญจน์ ศิริไสย
612101002374 นาย สมบูรณ์ ปัญญาพลสกุล
612101002382 นาย กฤษธิปดี วงลี
612101002384 ร้อยตรี พงษ์วุฒิ ปริยชานิ
612101002394 นางสาว พัชรินทร์ เทวีลาภรณ์
612101002403 นาย น าลาภ พิพัฒน์กุลชัย
612101002405 นาย สุรสิทธิ์ องอาจ
612101002418 นาย จิตวัต ธัญธีรภาพ
612101002426 นาย พงศ์วุฒิ คงกิจสถิตย์
612101002451 นางสาว พัชรนันท์ ตวงหิรัญวิมล
612101002457 นาย อนวัช อาแซ
612101002461 นางสาว ภัทรพัชร สมุทรเพรียว
612101002494 นางสาว เกวลิน ค าปัน
612101002496 นางสาว ปัทมา หมีปาน
612101002501 นาย กิตติศักด์ิ สุขรมย์
612101002504 นาย คณิศร เธียรพิเชษฐพงศ์
612101002508 นาย ดลธรรม อภิศุทธิค าพร
612101002521 นางสาว ญัฐลดา วัชรเสรีกุล
612101002525 นาย พงษ์ภัทร รัตนา
612101002544 นาย พีระฤทธิ์ สินค้า
612101002551 นางสาว ธาริณี โยธินไทย
612101002557 นาย กฤตภพ ยังส้มป่อย
612101002570 นางสาว ชุติมณฑน์ แสงทับ
612101002574 นาย ณัฐชัย ณ ล าปาง
612101002618 นาย ธัชชัย สุจินพรัหม
612101002626 นางสาว มนัสวีณ์ฐากร ทองอ่อน
612101002649 นางสาว กรรณิกา แค้มวงศ์

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
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ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัตกิำร จ ำนวน 1,085 คน

เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - นำมสกุล
612101002658 นาย วศิน สีมาพลกุล
612101002668 นางสาว ศศิธร ทองจันทร์
612101002680 นาย ดิศรณ์ ด้วงฟู
612101002681 นาย รัฐพล ประถมวงษ์
612101002687 นาย ช านิ พรมทอง
612101002689 นางสาว นันธิญาน์ บุราณ
612101002695 นาย ณัฐภัทร ไกรสิทธิ์
612101002711 นาย กิตติพศ พึง่งาม
612101002719 นางสาว อารีจิต ศรีวิชัย
612101002725 นาย นวคุณ มันทะติ
612101002770 ร้อยต ารวจโท พิสิฐ ค าเฟือ่ง
612101002776 นาย ศราวุธ ชุ่มใจ
612101002778 นาย จิรัฏฐ์ ปัตตพัฒน์
612101002785 นางสาว พญา บุปผะโพธิ์
612101002797 นางสาว วราพร นิ่มธุภะริยะ
612101002807 นาย บงการ น้อยศรี
612101002819 นาย ธีรภัทร สุจารีย์
612101002830 นาย ชุติเดช เจียวท่าไม้
612101002834 นางสาว ปภังกร เสลาคุณ
612101002847 นางสาว ธันญ์วริน สิริโชติฐากุล
612101002853 นาย ฟาอิซ ดาราแม
612101002875 นาย วรัชญ์ ศิริโฆษิตยางกูร
612101002887 นาย รณชัย ทองใบ
612101002890 นางสาว คณึงนิจ บัวไสว
612101002916 นางสาว สุธิตา สุธิตานนท์
612101002917 นาย อานนท์ พึง่พาญาติ
612101002920 นาย ศิระ ภาชนะทิพย์
612101002921 นางสาว ปภาดา ส าราญพันธุ์
612101002933 นางสาว ฉัตรวดี ห่อทอง
612101002947 นาย อภิสิทธิ์ ภูร่ะหงษ์
612101002954 นาย จิรานุวัฒน์ จันทร์ต่าย
612101002960 นาย อัติกรณ์ จูมวงค์
612101002974 นางสาว กิติยา น้อยนงค์เยาว์
612101002977 นางสาว พัณณิตา กลัดทอง

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
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ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัตกิำร จ ำนวน 1,085 คน

เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - นำมสกุล
612101002981 นางสาว ณัฐกมล ว่านกระ
612101002992 นาย อานัส บูละ
612101002997 นาย ธนกร บุญสิริโรจน์
612101003010 นาย โอภาส ชาติปฐมพร
612101003013 นาย ภานุพงษ์ เพิม่พูลสินชัย
612101003017 นางสาว ชญานิน สุทธากาศ
612101003021 นางสาว ผจงรัก โคตร์สันเทียะ
612101003024 นาย ชยานันต์ จันทร์สมบูรณ์
612101003025 นาย นรินทร์ อัศวไพศาลกุล
612101003027 นางสาว ปรีดาภรณ์ จารุธนกุล
612101003034 นางสาว นภาพรรณ แสงชาตรี
612101003035 นาย ภานุพงศ์ ดีแก้ว
612101003053 จ่าอากาศเอก ณัฏฐพงศ์ เพ็ชรทอง
612101003057 นาย ภัทรภูมิ ไชยแก้ว
612101003065 นาย พรภวิษย์ กิจปกรณ์สันติ
612101003069 นางสาว เทพินทร์ ชัยชนะวงศ์
612101003070 นางสาว สุนิดา วัตตธรรม
612101003072 นาย สากูล ผลไม้
612101003082 นาย วิศิษฏ์ ฉัตรบุรานนทชัย
612101003102 นางสาว ศศิลักษณ์ สุขกรณ์
612101003109 นางสาว อุสุมา อร่ามทอง
612101003110 นางสาว จิดาภา วัฒโนภาศ
612101003111 นาย อุสมาน การีมี
612101003121 นางสาว พิชญธิดา มียิ้ม
612101003124 นาย นพดล อุ่นจันดา
612101003129 นางสาว รุ่งทิพย์ นฤนาท
612101003134 นาย เอกภัทร์ อัศวภูมิ
612101003142 นางสาว เจษฐ์อาภา เบญจพงศ์
612101003146 นางสาว เมทิกา มีทรัพย์
612101003150 นาย สกรรจ์ ปิน่ทองค า
612101003177 นางสาว วริสา โพพี
612101003182 นางสาว เกวลิน จันมโนวงษ์
612101003203 นางสาว นภาพร อุ่นเมืองใจ
612101003219 นาง เกษรา ราชโยธา

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
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ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัตกิำร จ ำนวน 1,085 คน

เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - นำมสกุล
612101003238 นาย วริทธ์ ถานิสโร
612101003247 นางสาว นิลุบล ศรธนะรัตน์
612101003260 นาย นภสินธุ์ อรรถพงศ์เมธี
612101003270 นางสาว สุพรรษา ทิพวัฒน์
612101003284 นาย ณัฐ ทาแก้ง
612101003296 นางสาว นุตประวีณ์ ภมรภูวนนต์
612101003299 นาย ธนภัทร เรืองสันติ
612101003307 นาย พลกฤษณ์ อินทะสระ
612101003316 สิบต ารวจตรี นิติกร นันทะเสน
612101003318 นาย พลพิพัฒน์ พันธ์ชนะ
612101003321 นาย อดิศักด์ิ อันทะโย
612101003326 นาย นิพัทธ์ กล่ันเจริญ
612101003338 นางสาว จุฑามาศ บุบผาวรรณา
612101003344 นาย เกริกไกร มณีวรรณ
612101003348 นางสาว รติกร ภาณุไพบูลย์
612101003349 นาย ศุภณัฐ วรคุณพินิจ
612101003354 นางสาว ชนกานต์ กาญจนกุล
612101003356 นาย สุวิทย์ พยุยงค์
612101003383 นางสาว ปิยพร เกษมภักดีพงษ์
612101003385 นางสาว ภัทรภร เรียนเวช
612101003390 นาย บัณฑิต บัญญัติ
612101003412 นาย ธนบรรณ ชอบชิน
612101003415 นาย อนันตชัย ศิริสูงเนิน
612101003424 นาย ภูสิทธิ ณรงค์กูล
612101003434 นาย จิรยุทธ ศรีเมือง
612101003442 นาย ฐานันดร รัตนวิเศษชัย
612101003447 นางสาว ไอลดา สมานอริยะกุล
612101003450 นาย เอกพล พงษ์พันธ์เกษม
612101003451 นาย อภิสิทธิ์ พิชิตนิติกร
612101003458 นาย วันชัย วงษ์ชมภู
612101003460 นาย ธนกฤช ช่วยเยียวยา
612101003491 นางสาว สาวิตรี นุชถาวร
612101003495 นาย อนันต์ แซ่จั่น
612101003500 นาย สิทธิชัย วิมลรัตน์

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
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ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัตกิำร จ ำนวน 1,085 คน

เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - นำมสกุล
612101003506 นางสาว จรวยพร พ่วงกลัด
612101003539 นาย อดิศร ศรีเชียงสา
612101003546 นางสาว พรรัตน์ มุ่ยละมัย
612101003549 นาย ธานินทร์ หฤหรรษพงศ์
612101003552 นางสาว อภิชญา แซ่ก้วง
612101003560 นางสาว กรรณิการ์ สุวรรณมณี
612101003565 นาย ชยุต อินรินทร์
612101003570 นางสาว กันยารัตน์ สุทธิมนัส
612101003571 นางสาว ธนิตา พึง่เนตร
612101003591 นาย ศรายุ แสนดัง
612101003598 นาย เดชชาติ ล่ิมกุล
612101003605 นางสาว ฐิติมา ทิพย์ทอง
612101003610 นาย ธีรพันธ์ ลิมสัย
612101003629 นาย เทิดนที จิตโสภา
612101003630 นาย สมชาย โชติช่วง
612101003646 นาย ณัฐพงศ์ ศิริโอภาสวงศ์
612101003660 นาย พลากร พลอุดมโชค
612101003665 นางสาว มนมาศ สุมโนทยาน
612101003669 นางสาว ศิริพร จันทะวงค์
612101003673 สิบต ารวจตรีหญิง ปภัสรา ต๊ะตุ้ย
612101003713 นางสาว จอมตวัญจ์ อาคมานนท์
612101003720 นาย ศุภฤกษ์ โทขันธ์
612101003725 นาย ศราวุฒิ จงถนอมเกียรติ
612101003729 นาย วิบูลย์ แพรุ้งสกุล
612101003731 นางสาว ศิริกัญญา ศิระบุตร
612101003738 นาย พรหมพิริยะ พรสุข
612101003747 นางสาว พัชนี รุดชาติ
612101003757 นาย ชาตรี อินทร์บุญช่วย
612101003767 นาย พิทยา เดชเดชะสุเมธ
612101003789 นาย ยงยศ นงเกษม
612101003795 นาย น าพล สุวรรณกาศ
612101003799 นาย กีรติ ศุภมิตรกิจจา
612101003817 นางสาว ปุณยนุช ศรีวิลัย
612101003818 นาย วรปรัชญ์ ล่ามกิจจา

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
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ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัตกิำร จ ำนวน 1,085 คน

เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - นำมสกุล
612101003822 นางสาว สุมณฑ์รัศมิ์ หฤทัยวรกูร
612101003824 นาย ณัฐวัชร ภูจ่ีบ
612101003827 นาย ณัฐพงศ์ งามวิริยะ
612101003838 นางสาว พรพรรณ เทียนวิจิตร
612101003846 นาย ณสดมภ์ ธิติปรีชา
612101003856 นางสาว ลัฏฐิวัน คงจันทร์
612101003857 นางสาว ยุพาพิน เศษจันทร์
612101003874 นาย ปัญจวุฒิ อจระสิงห์
612101003899 นาย กันตพิชญ์ ประพฤติ
612101003906 นางสาว เบญจ์รวี ทะละวงศ์
612101003907 นาย อานนท์ ลาภโชติวงศ์
612101003931 นาย เกตวีร์ เกตุศร
612101003934 นาย กิตติศักด์ิ ศรีนัครินทร์
612101003944 นาย ราชัน เลิศพยัคฆรัตน์
612101003950 สิบต ารวจตรีหญิง สาวิกา สีสุธรรม
612101003957 นางสาว ธนภร พงษ์ศิริ
612101003965 นางสาว เมธาวี ทองเรือง
612101004013 นางสาว ยินดี สงคง
612101004025 นางสาว กุลพัชร ปรีดากรณ์
612101004031 นางสาว เบญจมาศ ยี่ลังกา
612101004035 นาย ถาปนิค วานิ
612101004045 นางสาว พฤษากานต์ เอียดจุ้ย
612101004057 นางสาว ชาลิสา ศิริไตรภัฏ
612101004073 นาย ดุจบดินทร์ ลังกาฟ้า
612101004081 นางสาว อรอนงค์ อุมา
612101004084 นางสาว นันท์นลิน มงคลศรี
612101004089 นางสาว ศุภวรรณ วิไลวุฒิบัณฑิต
612101004096 นาย เตชธร กุศลศิลปบัญชร
612101004100 นางสาว สุนีย๊ะ มุสา
612101004109 นางสาว กนกวรรณ ปัน้สกุล
612101004141 สิบต ารวจเอกหญิง ปรางค์ทิพย์ โกมลวณิช
612101004144 นางสาว ชลลดา ทาค าฟู
612101004156 นาย สรัช ประชากุล
612101004178 นางสาว วชิราภรณ์ สิบประการ

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
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ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัตกิำร จ ำนวน 1,085 คน

เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - นำมสกุล
612101004182 นาย กฤติน ทองมาก
612101004188 นางสาว ณฐรัช ยนปลัดยศ
612101004225 นาย พสิษฐ์ธนา หยุยพันธุ์
612101004229 นางสาว หทัยชนก สถาผล
612101004230 นาย สัญชัย กิตติอมรรัตน์
612101004258 นางสาว ปรารถนาดี ดิษดี
612101004259 นางสาว กรรณิกา วิสกุล
612101004263 นาย ไตรรัตน์ รามมาก
612101004264 นางสาว รุสนีตา เบ็ญจวงค์
612101004329 นางสาว ลัดดาวัลย์ หนูแทน
612101004334 นาย ชานนท์ ปิน่ตระกูล
612101004342 นางสาว กมลรัตน์ จันทบาล
612101004343 นาย เกษม ด่านมงคลชัย
612101004352 นาย หนึ่งบุรุษ ช่อกระถิน
612101004369 นาย ธนเดช จันทนะโพธิ
612101004392 ร้อยต ารวจโท ภาวิน จิรเดชพิทักษ์
612101004431 ว่าทีร้่อยตรี ธนพล เลิศวรกุลชัย
612101004443 นาย ณัชพล เทีย่งถิ่น
612101004445 นาย ทักษ์ดนัย สินสาย
612101004451 นาย อริญชย์ กรุณกิจ
612101004467 นาย ธนัสธรณ์ กังวาลสงค์วงษ์
612101004488 นาย สุปรีย์ จิรัฐิติกาลโชติ
612101004495 นาย ทวีศักด์ิ หาญยุทธ
612101004515 นางสาว ภนิตา พรหมประกาย
612101004519 นางสาว ถิราพร ด่านศรีบูรณ์
612101004529 นางสาว กุลชลี เหล่าทวีทรัพย์
612101004533 นาย ธัญญพัฒน์ อารมย์ปล้ืม
612101004543 นาย สุพศิน ประกอบพานิช
612101004556 นางสาว ชนาพิชญ์ บัวชื่น
612101004562 นางสาว ทอแสง จันทร์แสน
612101004577 นางสาว ธนาวดี ตางาม
612101004578 นาย ดุรงค์กร นาคฤทธิ์
612101004589 นาย เอื้ออังกร ศรีนาวาวงศ์
612101004590 นางสาว วโรชา บัวทอง

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
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ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัตกิำร จ ำนวน 1,085 คน

เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - นำมสกุล
612101004609 นาย กิตติธัช ด ารงนิธิกุล
612101004610 นาย ศุภณัฐ ยอดด าเนิน
612101004612 นางสาว ศรีสุดา มาล้อม
612101004629 สิบต ารวจโท วีระยุทธิ์ ปลูกเรือน
612101004634 นาย โกวิทย์ โกศล
612101004638 นาย ศุภณัฐ เจือจันทร์
612101004691 นางสาว พรฐิตา สวงโท
612101004698 นางสาว สุทธิวัสส์ ค านึง
612101004744 นางสาว วิวัน หมื่นสุวรรณ
612101004745 นาย เจษฎา แก้วหนูนวล
612101004755 นาย ยุทธนา จันทร์สคราญ
612101004760 นาง พิชญา พลรัฐ
612101004765 นางสาว เบญจพร แก้วบุญทอง
612101004767 นางสาว กนต์รพี โชคธนดล
612101004797 นาย อธิคม มีนยุทธ์
612101004824 นาย ปถวี สาระวรรณ
612101004825 นาย วงศกร ร่าเริง
612101004842 นางสาว ปลายฟ้า บุนนาค
612101004857 นาย อดิสร รัศมีพงศ์
612101004866 นาย อภิชา สิริอาภาธนกุล
612101004871 นางสาว อรชนา แอ่นลอย
612101004875 นาย ณัฐพงษ์ ส้มดี
612101004891 นางสาว อังคณา มรรคถาวร
612101004907 นาย อนุชา กันทะวัง
612101004916 นางสาว เมธาวี จินดามณี
612101004950 นาย ภีระ มุ่งแฝงกลาง
612101004962 นางสาว ธนันธร ปาละกูล
612101004968 นางสาว ตุลสิริ วาตะ
612101004974 นาย ฐกฤต เดชไชยวงษ์
612101004980 นางสาว ญาดา ชลสินธุ์
612101004990 นางสาว นัจนันท์ เล่ียงทรชน
612101005006 นาย ศุภศิษฏ์ วานิชกิตติกูล
612101005010 นางสาว วสุนันท์ ปุกเสาร์
612101005014 นาย ธนวัฒน์ ชุมภูวัง

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
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ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัตกิำร จ ำนวน 1,085 คน

เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - นำมสกุล
612101005028 นาย กันตพล นาวายนต์
612101005041 นาย ภาณุ พฤกษผา
612101005046 นางสาว ปาจรีย์ จุฑามณี
612101005063 นาย ปวีร์ ทีฆภาคย์วิศิษฎ์
612101005064 นางสาว เยาวภา พิมพ์พงศ์
612101005065 นางสาว ปณิตา พร้ิงเพลิด
612101005084 นางสาว มนัสนันท์ พิมพ์วาปี
612101005096 นางสาว สาวิตรี เวชสถิตย์
612101005104 นางสาว สุภาภรณ์ งามสมเนตร
612101005115 นางสาว เบญญาภา อินทรบุรี
612101005117 นาย ณรงค์ วันทวี
612101005119 นางสาว ณัฐวรรณ มรกตศรีวรรณ
612101005129 นาย เกริกเกียรติ สุขเนาว์
612101005162 นาย สุรเชษฐ์ มากแสง
612101005166 นาย สุธี เอื้ออารักษ์
612101005186 นางสาว กฤชภร แก้วประเสริฐ
612101005207 นางสาว ธันย์นิชา ธีณพิพัชร์กุล
612101005235 นางสาว วริศา เกตุส าเภา
612101005237 นางสาว ชวิกา ภูสั่ตยาธนพร
612101005245 นาย สันติ สอนศิริ
612101005264 นางสาว สุพรรณี วงค์ทิม
612101005268 นางสาว ภนิตา เปียทอง
612101005285 นาย ภูผงาด เพชรสงฆ์
612101005295 นางสาว วนิดา ศรีเฉลิม
612101005324 นาย ภัทรชัย สุขกล่ า
612101005327 นาย นนทกร กรีวัชรินทร์
612101005328 นางสาว วรันธร ศุขนิคม
612101005333 นาย คมสันต์ จ่างแสง
612101005353 นาย กันตพิชญ์ แก้วสุวรรณ
612101005363 นางสาว จุรีพร เกิดมาก
612101005380 นางสาว กาญจนาพร ฉ่ ามณี
612101005399 นาย วิชนันท์ ดิษสมาน
612101005419 นางสาว ปาณิสรา ดอกมาลี
612101005420 นาย พรต วีระวัฒน์

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
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เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - นำมสกุล
612101005422 นางสาว เบญจวรรณ ไชยวัฒน์
612101005431 นาย วัชรพล แก้วเปรมกุศล
612101005447 นาย ศิรวิทย์ ค้าธัญญมงคล
612101005450 นางสาว ธนพร นาควิจิตร
612101005458 นาย ณัฐพงษ์ วิทยานุเคราะห์
612101005473 นาย พงศธร คงทอง
612101005475 นางสาว แสงแข วัฒนพนม
612101005476 นาย วีรภัทร สง่าจิตร
612101005477 นางสาว อัจฉรีย์พรรณ สนิทไทย
612101005514 นาย ปริพัตร สังขมณี
612101005538 นาย อับดุลสลาม สาเมาะ
612101005577 นางสาว วรรณิศา แซ่กง
612101005578 นาย วิษณุ ธงชัยนันท์
612101005580 นาย เสฏฐวิชช์ มหัทธนธัญญกร
612101005600 นาย สุณิชย์ มะลิทอง
612101005623 นางสาว ณัฐวดี นาควิเศษ
612101005648 นางสาว ภัสสร เถกิงผล
612101005669 นาย ศตวรรษ เศรษฐรังสรรค์
612101005676 นางสาว นัทธ์ชนัน สหะอุดร
612101005688 นางสาว เสาวลักษณ์ ธีระพันธ์พงศ์
612101005726 นาย พิธิวัฒน์ นงค์โพธิ์
612101005746 นางสาว ธิดาภัทร วงศ์ประเสริฐ
612101005750 นาย สิรวิชญ์ พิทักษ์ธ ารง
612101005751 นาย ศิตวิทย์ พูว่ณิชย์
612101005768 นาย อนุชา ญาณกาย
612101005773 นาย ภาสพล บัวเงิน
612101005809 นาย แววพงศ์ แววฉิมพลี
612101005810 นางสาว ศุภิสรา วงศ์สุริย์ฉาย
612101005830 นางสาว เกศราพร นนทิอภิรมย์
612101005844 นางสาว พิชชาพร ตุรงค์เรือง
612101005849 นาย กฤตเมธ ศิวาลัย
612101005894 นางสาว วิสุตา ธีรรัตน์บงกช
612101005925 นาย สราวุธ เอมโอช
612101005927 นางสาว รษิกา น้อยเจริญ

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
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เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - นำมสกุล
612101005929 นาย อรรถวิทย์ โลหิตกาญจน์
612101005983 นาย เฉลิมเกียรติ วรรณประภา
612101006016 นาย ศักด์ิสิทธิ์ รัตนปรีชาชัย
612101006020 นางสาว แทนพร วงศ์บุญเกิด
612101006024 นางสาว วริศรา โชคน าธัมนุกิจ
612101006061 ร้อยต ารวจโท เจตน์ ยุทธโยธิน
612101006106 นาย ธงชัย รอดภัย
612101006113 นาย บัณฑูร เปล่งสุริยการ
612101006116 นาย ศุภชัย ข าเปรม
612101006117 นางสาว ภัทร์ธีรา เหล๊าะเด็น
612101006132 นาย โกศิน ร่มโพธิหยก
612101006133 นางสาว สุนิสา อุ่นเสนีย์
612101006136 นางสาว อรชุมา ธรรมกามี
612101006226 นางสาว ธนพร สังข์ศรีแก้ว
612101006298 นางสาว ธิดารัตน์ โง่ยเตจา
612101006306 นาย รัตนธร อุประ
612101006317 นางสาว เหมือนฝัน พรหมมา
612101006326 นาย วรานนท์ ตันรุ่งเรืองทวี
612101006367 นางสาว ปิยาภา เรืองศรี
612101006388 นางสาว พิจิตรา ตรันเจริญ
612101006416 นางสาว สุภัสสร นพแก้ว
612101006423 นาย มนัสพงษ์ แตงอ่อน
612101006431 นาย เสกสรรค์ สาตร์แย้ม
612101006447 นางสาว นาตยา ส าเนากาญจน์
612101006474 นางสาว ชินาลัย ค าชมภู
612101006486 นาย วุฒิศักด์ิ ลาละคร
612101006489 นาย ธนพันธ์ สุวรรณสโรช
612101006496 นางสาว สุภนิดา สัจจาสัย
612101006534 นาย รัตนพล หอมสมบัติ
612101006591 นาย กีรติ ชนชีวัฒน์
612101006674 นาย วริษฐ์ โลหิตานนท์
612101006687 นางสาว ภัสราภรณ์ จันทเทโว
612101006699 นาย สรวิชญ์ มนัสสิริเกียรติ
612101006729 นาย ปริญญา นันทวัน ณ อยุธยา

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
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เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - นำมสกุล
612101006741 นางสาว ศลิษา คงเอียง
612101006756 นางสาว นาถอนงค์ ช่วยบุญน า
612101006778 นาย ภัคพล รัชตหิรัญ
612101006810 นาย ปวริศ พระปฐมนาวี
612101006848 นางสาว จีรกิต ชุณหโชควัฒนา
612101006855 นางสาว รสสุคนธ์ นาคไธสง
612101006869 นาย ศิวา เดชะเมธากุล
612101006915 นางสาว รัฐชิตา โพธินา
612101006941 นาย ธีรเจต สิริโชติพล
612101006970 นางสาว ภัคสมัญญ์ จิตวิริยธรรม
612101007003 นาย วิริยะ เพ่งผล
612101007083 นาย ณัฐกร ภาวจันทึก
612101007086 นาย เกรียงไกร สนธินุช
612101007155 เรืออากาศเอก ธณกร พึง่พิมาย
612101007157 นาย ธนพันธ์ น่วมธะนัง
612101007176 ร้อยตรี สมิทธ์โชติ วงศ์เจียมจิตต์
612101007185 นาย คชาวุฒิ พลอยเพ็ชร์
612101007191 นาย รัชชานนท์ สุทธิสังข์
612101007221 นางสาว ปริษา โพธิพ์ุม่
612101007226 นางสาว ชญาดา เขียนนอก
612101007272 นางสาว วันพฤกษา โพธิก์ิ่ง
612101007318 นาย ทวิวุฒิ สุวรรณจรัส
612101007349 นางสาว เมทินี วารีพัฒน์
612101007405 นางสาว กรกมล อุลิตสถิตย์
612101007407 นางสาว สิริมา จิตมานะ
612101007424 นาย ชไวกฤช มิสุด
612101007465 นางสาว ศิวาพร ยศธสาร
612101007478 นางสาว วรัชญา อุมัษเฐียร
612101007492 นางสาว คุณัณญา ธีระกุลพิศุทธิ์
612101007499 นาย ธีระ สิทธิฤทธิ์
612101007526 นาย ธีระชัย ธราภรณ์
612101007534 นางสาว จิตรา รัตนประทุม
612101007540 นาย ธนขรรค์ ถนนทิพย์
612101007552 นาย นราวุธ นาคนาคม

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
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เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - นำมสกุล
612101007559 นางสาว ธันยนันท์ ธีระพงศ์ภูเบศ
612101007594 นางสาว ณัฐฐาพันธุ์ ต้ังศิริรัตนา
612101007621 นาย ธนวิทย์ อุ่ยอุทัย
612101007723 นาย ภัทรเวคินทร์ งามแสง
612101007775 นางสาว วรรณวิมล ทองอุปการ
612101007800 นางสาว ภูริศา พุทธให้
612101007803 นาย ศุภณัฐ จารุพันธ์
612101007829 นางสาว นลินรัตน์ พงศ์สิริธนาทร
612101007841 นางสาว นัทธมน ประทุมเวียง
612101007875 นาย อนุพงษ์ สามีโคตร
612101007880 นางสาว ณัฐวรินทร์ ภาคาหาญ
612101007888 นางสาว นุชธิดา นุชศิริ
612101007892 นาย ชลรัฐ สาระจรัส
612101007922 นาย เชาว์วัฒน์ มุงเมือง
612101007946 นาย ปราการ แดงประดับ
612101008010 นาย ยุทธนา ไทยสงเคราะห์
612101008013 นาย จักรกฤษ์ เชื้อเมืองพาน
612101008015 นาย ภัทรพงศ์ แก้วโมรา
612101008086 นางสาว พิมปภา จานทอง
612101008142 นาย เจ มณีนันท์
612101008147 นาย รชต ลีละวงศ์
612101008200 นางสาว อัจฉราภรณ์ เนตรสว่าง
612101008281 นาย ปพน บุญยศ
612101008327 นาย กฤตนนท์ มณีบุตร
612101008343 นาย กานต์ วิจิตรเขื่อนขันท์
612101008359 นางสาว อภิชนา ลุยจันทร์
612101008442 นาย เฉลิมพล บุญแก้วประพาฬ
612101008449 นางสาว กรวิกา วงษ์ผาบ
612101008471 นางสาว พีรญา มุสิตัง
612101008494 นางสาว มยุรี ค าภิรมย์
612101008506 นางสาว จีรภา มิ่งเชื้อ
612101008557 นางสาว ปรียาภัทร์ บุญมากาศ
612101008566 นาย รัฐกิจ วิรัตโนทัย
612101008567 นางสาว วชิราภรณ์ ชุมแสง

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
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เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - นำมสกุล
612101008570 นางสาว กรรณพร สุวิยานนท์
612101008641 นางสาว ธนาทิพย์ จันทร์แดง
612101008646 นางสาว เยาวลักษณ์ เชียงกวย
612101008656 นางสาว ศุภลักษณ์ วันแอเลาะ
612101008665 นาย นิธินันท์ วงศ์ชัยหิรัญ
612101008701 นาย ภัทรวีร์ พานิช
612101008711 นางสาว ฉัตรชนก ธารีฉัตร
612101008762 นาย บุรัสกร มหาโยชน์
612101008803 นางสาว วรัญญา งามศิริอุดม
612101008824 นางสาว พิชญ์นรี ฤทธิจ์ังหรีด
612101008852 นาย วจนะ สุวรรณทศ
612101008868 นางสาว กาญจนา ปิงเมือง
612101008875 นางสาว สุภัทรา ตระกูลจันทร์แสง
612101008963 นาย กรคุณ เลิศมณีทวีทรัพย์
612101009020 นาย วัชระวิชญ์ ภูริธร
612101009026 นางสาว พัทรีภัณฑ์ เอกวิโรจนสกุล
612101009040 นางสาว กานต์รวี อินทมาตร์
612101009041 นาย ปกรพัฒน์ เหมจินดา
612101009052 นาย สมยศ ประจันบาล
612101009059 นาย ฉันทวัฒน์ สูงกิจบูลย์
612101009095 นางสาว จิราพร แซ่จู
612101009138 นาย วรเมธ ปลอดโปร่ง
612101009143 นางสาว สโรชา สาเรศ
612101009150 นาย สุขุม วรรณะเดชะ
612101009186 นาย อโนทัย ช่วยนา
612101009206 นาย รณชัย เสนาสิงห์
612101009212 นางสาว นัทกาญจน์ โชติกมาศ
612101009218 นางสาว ฟาร์นิล โสภาพงษ์
612101009240 นาย รฐนนท์ กาญจนภาคน์
612101009258 นางสาว วิกานดา รัตนชุม
612101009261 นาย วรวุฒิ สุภชัยพานิชพงศ์
612101009264 นาย ภูดิท อินไทย
612101009306 นางสาว สโรชา ภูอ่มรรัตน์
612101009315 นางสาว ฟารีดา หมัดเหล็ม

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
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เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - นำมสกุล
612101009352 นางสาว พัชรพร มาลา
612101009401 นางสาว นวลนันทนา ธิโกศรี
612101009402 นาย ชิณวัฒน์ ถิรโสตถินานนท์
612101009425 นางสาว ธนัญญา วูอินทรานนท์
612101009448 นาย ทัศน์ชัย ค าแปง
612101009480 นางสาว ปรียาภา ร้อยกรแก้ว
612101009488 นาย กิตติพงศ์ ส าเภา
612101009565 นาย ธีรสุต ภวภูตญาณชัย
612101009608 นาย บดินทร์ กุลวิจิตรรังสี
612101009647 นาย อิสระ ตู้ทอง
612101009648 นางสาว เพชรลดา ส าลีทอง
612101009668 นางสาว ปรางใส องพิสิฐ
612101009680 นาย ชัยวัฒน์ เดชภักดี
612101009685 นาย เมธี เนติวุฒิสาร
612101009707 นางสาว พิมพ์สุดา วิริยะโกศล
612101009768 นางสาว วนัสนันท์ แม
612101009780 นางสาว จุฑารัตน์ วิสุทธิ์
612101009830 พันจ่าเอก สุนทร สุทธิประภา
612101009837 นางสาว ภัทรฤทัย กองละคร
612101009839 นาย กิตติธัช จินดา
612101009855 นาย อิงครัต จันทร์วงศ์
612101009880 นาย ณัฐพงษ์ หงษ์พงษ์
612101009918 นางสาว สุวิชญา ชลสินธุ์
612101009957 นางสาว ทวีพร เอี่ยมจงจันทร์
612101009980 นาย ฟิรเดาซ บาสอ
612101009987 นางสาว อัธยา อุณหเลขกะ
612101009990 นางสาว หทัยชนก จันทร์วงศ์
612101010147 นาย ธนพล บุญพิทักษ์
612101010148 นาย วีรภัทร สุวรรณธาดา
612101010239 นางสาว ณัฐนันท์ บางค้า
612101010256 นางสาว ฉัตรธิดา สุนทรสวัสด์ิ
612101010279 นาย ศุภพงศ์ ตันเงิน
612101010281 นาย วันชนะ วิชาชัย
612101010284 นางสาว พรไพลิน วิภาตะพันธุ์

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
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เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - นำมสกุล
612101010310 นางสาว มัญชรี พงศ์เศรษฐ์กุล
612101010322 นาย สรวิชญ์ สัมฤทธิสิ์ริพงศ์
612101010387 นาย วิวัฒน์ มณีมัจฉา
612101010500 นางสาว วันวิสาข์ บุญคล่ี
612101010606 นางสาว พิมพ์ภัทรา พงศ์นภารักษ์
612101010620 นาย จรรยาวัฒน์ ประจักษ์จิตต์
612101010687 นาย ณัฐวุฒิ สิริจันทรัตน์
612101010754 นางสาว เพ็ญนภา วรรณวงศ์
612101010831 นาย ภูมินันท์ จินตนะ
612101010844 นางสาว โยธกา ศรีแสงทอง
612101010857 นาย กุลวรรธ สุกใส
612101010862 นางสาว สุธิดา จิโสะ
612101010870 นาย กมลวิทย์ บุณยะวัฒน์
612101010896 นาย สิทธิพงศ์ วะคีมัน
612101011024 นางสาว มนัสวี อุดมโชค
612101011047 นางสาว ญาณิศา ทองเกษร
612101011051 นางสาว วิชญ์ชยา ต้ังเจริญกวีพล
612101011083 นางสาว ณัฐนาฏ ฉั่วริยะกุล
612101011116 นาย สิทธิพร ทิพย์พิมล
612101011131 นางสาว ฉันชนก ฉิมเอียด
612101011263 นางสาว พรสุดา ชัยฤทธิ์
612101011318 นาย สุนทร มู่เก็ม
612101011327 นาย ภานุวัฒน์ ทุง่สง
612101011363 นางสาว ระพีพร แก้วเจริญ
612101011532 นางสาว จุฑารัตน์ แย้มจินดา
612101011578 นางสาว พจมาลย์ คล้ายสุบรรณ์
612101011591 นางสาว จัสมิน หมีดเส็น
612101011592 นางสาว เบญจวรรณ สมศักด์ิ
612101011625 นาย กิตติ บิลละเต๊ะ
612101011707 นางสาว ธิดาภรณ์ ศรีสุวรรณ
612101011708 สิบต ารวจตรีหญิง นวรัตน์ พิริยอารีกุล
612101011790 นาย พัสกร ธรรมสถิตย์วงศ์
612101011821 นาย โรจนินทร์ ภูวสุริยนิธิโชติ
612101011858 นาย ธงชัย ดาราณรงค์

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ

            

หน้าที ่31 จาก 33



ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัตกิำร จ ำนวน 1,085 คน

เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - นำมสกุล
612101011882 นางสาว วิชญาพร ทาทอง
612101011922 นาย ภานุวัฒน์ สุขกิจ
612101011961 นาย บรรดาศักด์ิ วงศ์เจริญ
612101012093 นาย ภูวไนย ผลส่ง
612101012298 นาย ปรมัตถ์ กุลศิโรรัตน์
612101012458 นางสาว ปฐมพัชร์ นิ่มรอด
612101012524 นาย สุพรรธชาติ จันทโชติ
612101012609 นางสาว ขวัญชนก สมบัติอารี
612101012616 นางสาว ชุติกาญจน์ พุทโธวาท
612101012633 นางสาว ธัญญลักษณ์ พลช านิ
612101012668 นางสาว จิตต์จุฑา ข าบุรี
612101012707 นาย ศริตวรรธน์ นันทกมลวารี
612101012741 นาย พีระพัฒน์ ทับบ ารุง
612101012796 นางสาว สุธารี อาทรธุระสุข
612101012799 นาย อุกฤต รักขวัญ
612101012992 นางสาว ปวีณา ฟุง้ตระกูล
612101013128 นางสาว พรลภัส วัฒนเศรษฐ
612101013368 นางสาว เมษยา เอื้ออารีย์กุล
612101013491 นาย ปัญจพล ตวงหิรัญวิมล
612101013587 นาย กฤษณะ ดีระพัฒน์
612101013637 นาย ธนเทพ จันทรสาขา
612101013647 นาย โกญจนาท บุตรดีสุวรรณ
612101013784 นางสาว จิตราภรณ์ ปาลี
612101013879 นางสาว กนกพร พรบุตร
612101013916 นาย นรบดี นิดรกูล
612101013928 นางสาว กรกฎ พูลสวัสด์ิ
612101013987 นาย ฐิติพงศ์ เพ็งชัย
612101014101 นางสาว สุภาพร ดอกไม้งาม
612101014226 นาย ธนณัฏฐ เกตุจง
612101014270 นาย รณชัย หึกขุนทด
612101014333 นางสาว เกตุแก้ว ชมบุญ
612101014373 นางสาว พิมพ์วรีย์ เจริญรัตนานุกูล
612101014455 นางสาว ณัฏฐ์นรี มโหฬาร
612101014794 นางสาว มนชยา สมสุข

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ

            

หน้าที ่32 จาก 33



ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัตกิำร จ ำนวน 1,085 คน

เลขประจ ำตวัสอบ ชื่อ - นำมสกุล
612101014802 นางสาว กนกวรรณ มนูศิลป์
612101014866 นาย นัฐพล นรินค า
612101014931 นางสาว ศิริรัตน์ ศุภวิทยาภินันท์

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ชื่อ และนามสกุล เป็นไปตามทีผู้่สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
 

หน้าที ่33 จาก 33



 

ผู้สมัครสอบที่ประสงค์จะขอทราบผลคะแนนสอบ  

สามารถขอทราบผลคะแนนสอบได้  

หลังจากกรมศุลกากรประกาศขึ้นบญัชผีู้สอบแข่งขันได้ฯ เรียบร้อยแล้ว  

โดยให้ผู้ขอทราบผลคะแนนสอบมาตดิต่อด้วยตนเอง 

ที่ฝ่ายสรรหาและเลือกสรร ส่วนบริหารงานบุคคล  
ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 10 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร 

 

 




