
 

 

 
 
 

 
 

ประกาศกรมศุลกากร 
เรื่อง รายช่ือคนพิการผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1  

(ทดสอบการปฏิบัติงาน) และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ  
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2 (สอบสัมภาษณ์) 

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

  ตามที่ได้มีประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เรื่อง รับสมัครคนพิการ
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในต าแหน่งพนักงานประจ าส านักงาน โดยได้ด าเนินการประเมินความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ทดสอบการปฏิบัติงาน) เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 
ไปแล้ว  นั้น 

กรมศุลกากร จึงขอประกาศรายชื่อคนพิการผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ทดสอบการปฏิบัติงาน) และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 6 แห่งประกาศรับสมัครคนพิการ
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของกรมศุลกากร รวมทั้งก าหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ดังมรีายละเอียดต่อไปนี้ 

1. รายชื่อคนพิการผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 
(ทดสอบการปฏิบัติงาน) ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

2. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) 

ให้ผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ทดสอบ
การปฏิบัติงาน) ตามรายชื่อในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ก าหนดเวลา สถานที่ในการประเมินฯ 
ให้มารายงานตัว  เวลา 08.00 น. 

เพ่ือสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.30 ถึง 12.00 น. 
ห้องประชุมใหญ่ สถาบันวิทยาการศุลกากร ชั้น 15  

อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร 

สิ่งที่ผู้เข้ารับการประเมินฯ จะต้องน ามายื่นในวันประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) 

1. ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต โดยให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม
แว่นตาด า ที่ปรากฏชัดเจน ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว และลงลายมือชื่อ
ในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน 

2. ส าเนาประกาศนียบัตรและส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)  
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติภายใน
วันปิดรับสมัคร (12 มิถุนายน 2560) จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 

 
 /ทั้งนี้… 

 

 

 
(ส าเนา) 
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ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย 

กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น  ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้อง
ส าเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐาน
การศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โ ดยระบุ
สาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัคร
มายื่นแทน 

3. บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ฉบับจริง เท่านั้น ซึ่งมีรูปถ่าย 
ชื่อ – นามสกุล และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ปรากฏชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถที่มีรูปถ่าย ชื่อ – นามสกุล 
และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ปรากฏชัดเจน หรือหนังสือเดินทาง (Passport) หากไม่มีบัตรหรือเอกสาร
ดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ ให้ใช้ใบรับค าขอมีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรประจ าตัวประชาชน (บ.ป.2  
หรือใบเหลือง) ฉบับจริง หรือใบแทนใบรับค าขอมีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรประจ าตัวประชาชน (บ.ป.2 ก 
หรือใบชมพู) หรือใบขาวที่รับรองตัวบุคคล หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจ าตัวทหาร
กองประจ าการ ฉบับจริง พร้อมส าเนาบัตรดังกล่าว จ านวน 1 ฉบับ 

4. บัตรประจ าตัวคนพิการ  หรือเอกสารรับรองความพิการ ซึ่งรับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลเอกชนที่ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติประกาศก าหนด ฉบับจริง และส าเนาบัตรดังกล่าว จ านวน 1 ฉบับ 

5. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
6. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. 

ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่ 
 - วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
 - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
 - โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
 - โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 - โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค

ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด 
7. ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ ในกรณีหลักฐานและเอกสารสมัครสอบไม่ตรงกัน เช่น ใบส าคัญ

การสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 

ทั้งนี้ ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้เข้ารับการประเมินฯ เขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” 
และลงลายมือชื ่อ วัน เดือน ปี และระบุเลขประจ าตัวสอบก ากับไว้ที ่มุมบนด้านขวาของส าเนา
หลักฐานและเอกสารทุกหน้า 

ระเบียบปฏิบัติในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
(สอบสัมภาษณ์) ให้ผู้เข้ารับการประเมินฯ ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 

1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี 
2. เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการประเมินฯ ที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมิน

ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) 
3. ต้องน าเอกสารมายื่นในวันประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 

(สอบสัมภาษณ์) ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้ 
 

/3. การประกาศ... 
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3. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
 กรมศุลกากร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีคนพิการผู้ผ่านการเลือกสรร

เพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 ณ ชั้น P อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร 
ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร และทางเว็บไซต์ http://job.customs.go.th 
และเว็บไซต์กรมศุลกากร www.customs.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หัวข้อย่อย “ข่าวรับสมัครงาน” 

หากผู้ใดไม่มารายงานตัวเพ่ือเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หรือภายหลังปรากฏว่าผู้เข้ารับการประเมินฯ รายใด
มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครฯ ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตามประกาศกรมศุลกากรฉบับนี้ ก็จะไม่มีสิทธิ
ได้รับการจ้างในต าแหน่งที่ได้รับการเลือกสรร 

ประกาศ  ณ  วันที่   9   สิงหาคม  พ.ศ.  2560 
 

        (ลงชื่อ)     ชัยยุทธ  ค าคุณ 
  (นายชัยยุทธ  ค าคุณ) 
  รองอธิบดี  รักษาการในต าแหน่ง 
 ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร  ปฏิบัติราชการแทน 
 อธิบดีกรมศุลกากร 

 

http://job.customs.go.th/


ต ำแหน่งพนักงำนประจ ำส ำนักงำน จ ำนวน 41 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ
601205000002 น.ส. วลิาสินี ชนะพศิ
601205000003 นาย กมัพล ตะวนัส่องแสง
601205000004 น.ส. เปรมพชิญา ปิยะวฒันพงษ์
601205000005 นาย ธนพล ทองสมบัติ
601205000008 น.ส. จินต์จุฑา ฟงัเพราะ
601205000017 น.ส. ภาวนิี สุทินรุ่งสิริ
601205000018 นาย กติติศักด์ิ บุญบ ารุง
601205000021 นาย พสูิทธิ์ ศรีเคน
601205000022 นาย ไพฑูรย์ สมบูรณ์
601205000024 นาย ภักดี รัตนพทิักษ์
601205000025 น.ส. วไลลักษณ์ รุ่งสุทธาพงษ์
601205000026 น.ส. กมลลักษณ์ ฉัตรธนโชติ
601205000032 นาย ชาติภูมิ เสนามาตย์
601205000033 นาย ธนนนท์ ศารทูลทัต
601205000035 นาย ชานนท์ ทองสะอาด
601205000037 นาย ศรรักษ์ คุ้มสิงห์สันต์
601205000040 น.ส. สิริมนต์มาศ สืบสิงห์
601205000042 น.ส. ศรัณญา จอมสวรรค์
601205000043 น.ส. สาวติรี ชลสาคร
601205000045 น.ส. จารุภา จันทร์ค า
601205000047 น.ส. สมพศิ รอดภัย
601205000052 น.ส. ภณสา โกษีอ านวย
601205000055 น.ส. ธมนต์ภัทร ออ่นสายรัตน์
601205000058 น.ส. ไอรดา เผือกโสภา
601205000064 นาย นัฐพล คงชมบุตร
601205000069 น.ส. อภัสรา อสิิสิงห์
601205000070 นาย สุรชัย เจียมตน

เอกสำรแนบท้ำยประกำศกรมศุลกำกร ลงวันที่  9  สงิหำคม พ.ศ. 2560
เรื่อง  รำยชื่อคนพิกำรผู้ผ่ำนกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 

(ทดสอบกำรปฏิบตัิงำน) และผู้มีสทิธิเข้ำรบักำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสมัภำษณ)์

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

ชื่อ - นำมสกุล

หมำยเหตุ : ค าน าหน้า ชือ่ และนามสกลุ เป็นไปตามที่ผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าที่ 1 จาก 2



ต ำแหน่งพนักงำนประจ ำส ำนักงำน จ ำนวน 41 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

601205000073 น.ส. ทิพาพร อนิต๊ะค า
601205000074 นาย ภัสภาณุ เร่ิมตระกลู
601205000075 น.ส. อารีรัตน์ พฒุซ้อน
601205000077 นาง พรทิพย์ สูติปัญญา
601205000080 น.ส. ณหทัย จันทรรักษ์
601205000083 นาย เอกชัย ภู่ทอง
601205000085 นาย ชาตรี แซ่จาว
601205000087 นาย กรวชิญ์ เล่ียวสมบูรณ์
601205000091 นาย สมศักด์ิ อว้นออ
601205000100 นาย ณัฐพชัร์ เพชร์ดีไกรกลุ
601205000102 น.ส. ปาริฉัตร ไชยสมบูรณ์
601205000103 น.ส. สุรีพร บัวทอง
601205000104 นาย ธนพงศ์ บวรวงศ์ดิลก
601205000107 น.ส. รัชนี แสงอรุณ

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

ชื่อ - นำมสกุล

หมำยเหตุ : ค าน าหน้า ชือ่ และนามสกลุ เป็นไปตามที่ผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าที่ 2 จาก 2
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