
 

 
   
 
 

ประกาศกรมศุลกากร 
เรื่อง  รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษ จากงบบริหารกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง 

ในต้าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และต้าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ และก้าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
----------------------------------- 

 

  ตามที่ได้มีประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษ จากงบบริหารกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง ในต้าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
และต้าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ โดยด้าเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ 4 – 22 กันยายน 2560  นั้น 

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
คัดเลือกและการประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกข้างต้นนี้ กรมศุลกากรได้ตรวจเอกสารและประกาศตาม
ข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครสอบคัดเลือกว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม และคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่า
ผู้สมัครสอบคัดเลือกรายใด มีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร 
หรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัคร ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิที่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครสอบคัดเลือก
รายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ 

กรณีผู้สมัครสอบที่ได้สมัครแล้ว แต่ไม่มีรายชื่อในประกาศกรมศุลกากร  ให้ผู้สมัครสอบ
น้าบัตรประจ้าตัวสอบ และบัตรประจ้าตัวประชาชน ไปยื่นกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ ฝ่ายสรรหาและเลือกสรร 
ส่วนบริหารงานบุคคล ส้านักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 9 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร ภายในวันที่ 
25 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 0 2667 6353 ทั้งนี้ กรมศุลกากร จะตรวจสอบ
หลักฐาน และประกาศรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบเพ่ิมเติม (ถ้ามี) โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์กรมศุลกากร 
www.customs.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หัวข้อย่อย “ข่าวรับสมัครงาน” ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 
หากไม่ด้าเนินการตามก้าหนดเวลาดังกล่าว จะไม่สามารถเข้าสอบคัดเลือกในครั้งนี้ได้ 

กรมศุลกากร จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
กรณีพิเศษ จากงบบริหารกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง ในต้าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และต้าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 
และก้าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังต่อไปนี้ 

  ก) รายช่ือผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษฯ 
 ต้าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และต้าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 

  ข) ก้าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 
      ให้ผู้สมัครสอบ เข้าสอบภาคความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต้าแหน่ง 
โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้ 
 

/ต้าแหน่ง… 
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ต้าแหน่งและวิชาสอบ วันและเวลาสอบ เลขประจ้าตัวสอบ สถานที่สอบ 
อุปกรณ์ที่ใช้ 
ในการสอบ 

1) นักวิชาการเงินและบัญชี 
ทดสอบ  ภาคความรู้ทั่วไป 
และความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะต้าแหน่ง 

วันเสาร์ที่ 
11 พฤศจิกายน 2560 

เวลา 
13.30 – 15.00 น. 

601301000001 
ถึง 

601301000054 

ห้องประชุมใหญ่  
สถาบันวิทยาการ
ศุลกากร ชั้น 15  
อาคาร 120 ปี  
กรมศุลกากร 

- ปากกาหมึก 
สีน้้าเงิน 
 
 
 

2) เจ้าหน้าที่ธุรการ 
ทดสอบ  ภาคความรู้ทั่วไป 
และความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะต้าแหน่ง 

วันเสาร์ที่ 
11 พฤศจิกายน 2560 

เวลา 
13.30 – 14.30 น. 

601302000001 
ถึง 

601302000031 

ห้องประชุมใหญ่  
สถาบันวิทยาการ
ศุลกากร ชั้น 15  
อาคาร 120 ปี 
กรมศุลกากร 

- ปากกาหมึก 
สีน้้าเงิน 
 
 
 

  ค) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก   
 ให้ผู้สมัครสอบปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้ 

 1. ผู้เข้าสอบจะต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย  โดยห้ามสวมใส่เสื้อยืดคอกลม คอวี 
คอปาด เสื้อไม่มีปกหรือเสื้อไม่มีแขน กางเกงขาสั้น กางเกงสามส่วน และรองเท้าแตะชนิดยางหรือ
ฟองน้้า และให้ประพฤติตนเป็นสุภาพชน ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี  
 2. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และห้องสอบ 
 3. หลักฐานที่ต้องน้ามายื่นในวันสอบภาคความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะต้าแหน่ง 
  3.1 บัตรประจ้าตัวประชาชน หรือบัตรประจ้าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ฉบับจริง เท่านั้น 
ซึ่งมีรูปถ่าย และเลขประจ้าตัวประชาชน 13 หลักระบุชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถที่มีรูปถ่าย และ
เลขประจ้าตัวประชาชน 13 หลัก หรือหนังสือเดินทาง (Passport) มาในวันสอบ หากไม่มีบัตรหรือเอกสาร
ดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ ให้ใช้ใบรับค้าขอมีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรประจ้าตัวประชาชน (บ.ป.2 หรือ
ใบเหลือง) ฉบับจริง หรือใบแทนใบรับค้าขอมีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรประจ้าตัวประชาชน (บ.ป.2 ก หรือใบชมพู) 
หรือใบขาวที่รับรองตัวบุคคล หรือบัตรประจ้าตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจ้าตัวทหารกองประจ้าการ 
ฉบับจริง ไปแสดงแทน ทั้งนี้ หากเลขประจ้าตัวประชาชน 13 หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบ 
จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
  3.2 บัตรประจ้าตัวสอบ ที่ทางกรมศุลกากรออกให้ 
 4. การสอบข้อเขียน ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติดังนี้ 
 4.1 ผู้เข้าสอบ ที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก้าหนดเริ่มท้าการสอบไปแล้ว 30 นาที 
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
 4.2 ผู้เข้าสอบ จะต้องนั่งสอบตามท่ีนั่งสอบและห้องสอบที่ก้าหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ 
หรือผิดห้องสอบจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน 
 4.3 ต้องจัดหาเครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งได้แก่ ปากกาหมึกสีน้้าเงิน ไปเอง 
นอกนั้นจะต้องใช้กระดาษและวัสดุอุปกรณ์ที่กรมศุลกากรจัดไว้ให้โดยเฉพาะ 

/4.4 ห้ามน้า… 
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 4.4 ห้ามน้าต้ารา หนังสือ บันทึกข้อความ หรือวัสดุอุปกรณ์อ่ืนใดเข้าไปในห้องสอบ 
 4.5 ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค้าสั่งและค้าแนะน้าของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
โดยเคร่งครัด 
 4.6 ผู้เข้าสอบ ต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ จะออกจากห้องสอบไม่ได ้
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตหรืออยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
 4.7 เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบ ต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบคนอ่ืนหรือบุคคลภายนอก 
และไม่ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
 4.8 หา้มสูบบุหรี่ในห้องสอบ 
 4.9 ห้ามคัดลอกข้อสอบ หรือน้าข้อสอบ และกระดาษค้าตอบ ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด 
 4.10 เมื่อหมดเวลาสอบ และกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดท้าข้อสอบ 
ต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได ้ต่อเมื่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว 
 4.11 ห้ามน้าโทรศัพท์มือถือ นาฬิกาโทรศัพท์ (Smart watch) กุญแจรีโมทรถยนต์ 
เครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดที่สามารถใช้ในการสื่อสาร บันทึกภาพ บันทึกข้อมูล และอุปกรณ์
ที่ใช้ในการค้านวณ กระเป๋าสัมภาระ เข้าไปในห้องสอบโดยเด็ดขาด  
 ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ หรือทุจริต หรือพยายามทุจริตในการสอบ 
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ และ/หรืองดการให้คะแนนในการสอบภาคความรู้ทั่วไป  และความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะต้าแหน่งนี้  

  ง) การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถ
ที่ใช้เฉพาะต้าแหน่ง และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับต้าแหน่ง 

กรมศุลกากร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถ
ที่ใช้เฉพาะต้าแหน่ง ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ ชั้น P อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร และทางเว็บไซต์กรมศุลกากร www.customs.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” 
หัวข้อย่อย “ข่าวรับสมัครงาน” 

 ประกาศ  ณ  วันที่   18   ตุลาคม  พ.ศ. 2560 
 
     (ลงชื่อ)     ชัยยุทธ  ค้าคุณ 
 (นายชัยยุทธ  ค้าคุณ) 
 รองอธิบดี  รักษาการในต้าแหน่ง 
 ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร  ปฏิบัติราชการแทน 
 อธิบดีกรมศุลกากร 
 



1. ต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชี จ ำนวน 54 คน 

เลขประจ ำตวัสอบ
601301000001 นางสาว เบญญาพร แก้วก าเหนิด
601301000002 นาย วิเชษฐ์ แซ่พัว
601301000003 นางสาว สิริกร กุรัง
601301000004 นาง อุษา คงวัฒนกุล
601301000005 นางสาว วิสสุดา วรรณา
601301000006 นางสาว พรพิมล บุบผาศรี
601301000007 นาย ภัทราวุธ ใจสุทธิ
601301000008 นางสาว ปิยพร สุขงาม
601301000009 นางสาว ภคพิชญา เสียงใส
601301000010 นางสาว สวรรยา เสียงเพราะ
601301000011 นางสาว ธัญญาภรณ์ ส่องแสงกล้า
601301000012 นางสาว คันธมาทน์ กาญจนอุดม
601301000013 นางสาว จรวยพร กอกวังใน
601301000014 นาง บังอร ทรวงโพธิ์
601301000015 นางสาว นิชนิชา สร้อยทอง
601301000016 นาย รณชัย ดุนโคกสูง
601301000017 นางสาว อัญชนา ถวัลย์วีระวงศ์
601301000018 นาง ปุณญรัตน์ ฤทัยเปีย่มสุข
601301000019 นางสาว พีรญา นิชานนท์
601301000020 นางสาว นิภาพร นารีรักษ์
601301000021 นาย ภัทรพงศ์ ศรีภูวรินทร์
601301000022 นางสาว ณัฐภา เกิดมี
601301000023 นาย สมใจ เพ็ชรทิพย์
601301000024 นางสาว ชุติกาญจน์ เฟือ่งภักดี
601301000025 นางสาว ปนัดดา เฟือ่งส ารวจ
601301000026 นางสาว ธนาภา สอนใต้
601301000027 นางสาว อ าพรรณ ดีเพิม่
601301000028 นางสาว ปิยะนุช สกุณา
601301000029 นางสาว กษมา เวียนระวัง

เอกสำรแนบท้ำยประกำศกรมศุลกำกร ลงวันที ่  18   ตลุำคม  พ.ศ.  2560
เรื่อง รำยชื่อผู้สมคัรสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวกรณีพิเศษ

จำกงบบริหำรกองทุนน้ ำมนัเชื้อเพลิง ในต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญช ีและต ำแหน่งเจ้ำหน้ำทีธุ่รกำร
และก ำหนดวัน เวลำ สถำนทีส่อบ และระเบียบเก่ียวกับกำรสอบ

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

ชื่อ - นำมสกุล

หน้าที ่1 จาก 3    



1. ต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชี จ ำนวน 54 คน 
เลขประจ ำตวัสอบ

601301000030 นางสาว พัชรี หงษาวงค์
601301000031 นางสาว นภัทร หนูนันท์
601301000032 นางสาว พิชญา ทองหนู
601301000033 นางสาว ดวงตา สัมฤทธิ์
601301000034 นาย ไมตรี พิทักษ์ศักด์ิพงศ์
601301000035 นางสาว อรุณศรี ไวยเนตร
601301000036 นางสาว ณัฐพันธุ์ อุพันศรี
601301000037 นางสาว อ้อยใจ ไพพงษ์
601301000038 นางสาว บุญญารักษ์ บุญเกิด
601301000039 นางสาว ละอองดาว ยาหอม
601301000040 นางสาว ยุพิน หอมเพียร
601301000041 นางสาว อตินาฏ เกิดเหมาะ
601301000042 นางสาว วราพร อ่อนศรี
601301000043 นางสาว สุนิษา ปินะดวง
601301000044 นางสาว ปัญจรัศมิ์ โพธิอ์่อน
601301000045 นางสาว พุธพร มหาชัย
601301000046 นางสาว วีรนุช จงจิตร
601301000047 นางสาว ปองกานต์ ยุรศักด์ิ
601301000048 นางสาว ศจีพรรณ จงศิริรัตนพันธ์
601301000049 นาย ชาญชัย แซ่เจียง
601301000050 นางสาว อิสริยา อภัยโส
601301000051 นางสาว วิลาวรรณ วิชัยดิษฐ
601301000052 นางสาว อุไร สารคณา
601301000053 นางสาว ณัฐกานต์ อุดมค า
601301000054 นางสาว นิตยา ชูศรี

ชื่อ - นำมสกุล

หน้าที ่2 จาก 3    



2. ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำทีธุ่รกำร จ ำนวน 31 คน 
เลขประจ ำตวัสอบ

601302000001 นางสาว สรัญธร ฐานะธนทิพย์
601302000002 นางสาว ศศินิภา ยามเสด็จ
601302000003 นาง ขนิษฐา ใจสุทธิ
601302000004 นางสาว กมลวรรณ ฤทธิท์วี
601302000005 นางสาว นภัสวรรณ สินมาก
601302000006 นางสาว ศรุตา อั๊งเจริญ
601302000007 นางสาว กัญญกร อวยพร
601302000008 นางสาว ชุลีวรรณ สุขวัฒนะกุล
601302000009 นางสาว สุดารัตน์ จันทร์โอภาส
601302000010 นางสาว กิ่งดาว จันทร์พร
601302000011 นางสาว ขจิตรัตน์ ชินะนาวิน
601302000012 นางสาว ชิษณุชา ฤกษ์สนธิ
601302000013 นางสาว ปาณิสรา อังกุระ
601302000014 นางสาว สาติยา ไกรสร
601302000015 นางสาว สุพัตรา ไกรสร
601302000016 นางสาว เสาวภา พรหมสุข
601302000017 นาย หฤษฎ์ ศิลปเสวต
601302000018 นางสาว แพรวพรรณ ขันค านันต๊ะ
601302000019 นางสาว จุฑามาศ เติมพีระพัฒน์
601302000020 นางสาว อุษาสวรรค์ ต้นวงศ์ธวัฒน์
601302000021 นางสาว เรวดี ค าช่วย
601302000022 นางสาว วรรษา สุขล้น
601302000023 นางสาว ปราณปรียา ยุรศักด์ิ
601302000024 นาย โรจน์ศักด์ิ โชติธนสุวรรณ์
601302000025 นาย ราชวัตร ปะติตัง
601302000026 นางสาว จิราภรณ์ สุขสาร
601302000027 นางสาว ฑิมพิกา ฉ่ าบุรุษ
601302000028 นางสาว เขมิกา อนุศาสน์สิริพร
601302000029 นางสาว วาสนา พลเยี่ยม
601302000030 นางสาว กนกรัตน์ มีเงิน
601302000031 นางสาว กาญจนทิพา บัวขวัญ

ชื่อ - นำมสกุล

หน้าที ่3 จาก 3    




