
 

 

 

 

 
ประกาศกรมศุลกากร 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ 
และก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 

……………………….. 

ตามที่ได้มีประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ และได้ด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือวัด
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งไปแล้ว  นั้น 

บัดนี้ ได้รวมคะแนนสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ปรากฏว่า มีผู้สอบได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 9 แห่งประกาศรับสมัครสอบแข่งขันของกรมศุลกากรฉบับดังกล่าว 
ที่ก าหนดให้ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง รวมทั้งก าหนด
วัน เวลา และสถานที่สอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้

2. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
 ให้ผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งนักวิชาการศุลกากร
ปฏิบัติการ เข้าสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 
วันอาทิตย์ท่ี 4 กันยายน 2565 และวันอาทิตย์ท่ี 11 กันยายน 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

วันสอบ เวลาสอบ เลขประจ าตัวสอบ สถานที่สอบ 

วันเสาร์ที่ 
3 กันยายน 2565 
 

รอบเช้า :  
รายงานตัว เวลา 07.00 - 08.30 น.  
ณ อาคารสโมสรศุลกากร กรมศุลกากร  
เริ่มสอบ เวลา 08.00 - 12.00 น. 

642101000001 
ถึง 

642101001152 
 

ห้องประชุมชั้น 16  
อาคาร 120 ป ี
กรมศุลกากร 

รอบบ่าย :  
รายงานตัว เวลา 12.00 - 13.30 น.  
ณ อาคารสโมสรศุลกากร กรมศุลกากร  
เริ่มสอบ เวลา 13.00 - 16.00 น. 

642101001156 
ถึง 

642101002332 
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วันสอบ เวลาสอบ เลขประจ าตัวสอบ สถานที่สอบ 

วันอาทิตย์ท่ี  
4 กันยายน 2565 

รอบเช้า :  
รายงานตัว เวลา 07.00 - 08.30 น.  
ณ อาคารสโมสรศุลกากร กรมศุลกากร  
เริ่มสอบ เวลา 08.00 - 12.00 น. 

642101002353 
ถึง 

642101004954 
 

ห้องประชุมชั้น 16  
อาคาร 120 ป ี
กรมศุลกากร 

รอบบ่าย :  
รายงานตัว เวลา 12.00 - 13.30 น.  
ณ อาคารสโมสรศุลกากร กรมศุลกากร  
เริ่มสอบ เวลา 13.00 - 16.00 น. 

642101004960 
ถึง 

642101007342 
 

วันอาทิตย์ที่ 
11 กันยายน 2565 
 

รอบเช้า :  
รายงานตัว เวลา 07.00 - 08.30 น.  
ณ อาคารสโมสรศุลกากร กรมศุลกากร  
เริ่มสอบ เวลา 08.00 - 12.00 น. 

642101007359 
ถึง 

642101011143 

ห้องประชุมชั้น 16  
อาคาร 120 ป ี
กรมศุลกากร 

รอบบ่าย :  
รายงานตัว เวลา 12.00 - 13.30 น.  
ณ อาคารสโมสรศุลกากร กรมศุลกากร  
เริ่มสอบ เวลา 13.00 - 16.00 น. 

642101011156 
ถึง 

642101015255 
 

 กรมศุลกากรจะเรียกผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยเรียงตามล าดับ
เลขประจ าตัวสอบ ก่อน - หลัง 

 3. สิ่งที่ผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ จะต้องน ามายื่นในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
โดยการสอบสัมภาษณ์ 
 3.1 ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต โดยให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม
แว่นตาด า ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน  
 3.2 บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจ าตัว
ประชาชน 13 หลักระบุชัดเจน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจ าตัวทหารกองประจ าการ 
หรือใบอนุญาตขับรถที่มีรูปถ่าย และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก หรือหนังสือเดินทาง (Passport) โดยบัตร
หรือเอกสารทั้งหมดต้องเป็นฉบับจริงเท่านั้น หากไม่มีบัตรหรือเอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ ให้ใช้
ใบรับรองข้อมูลส่วนบุคคล ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่แทน ทั้งนี้ หากเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ไม่ตรงกับ
ฐานข้อมูลการสมัครสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 

3.3 ส าเนาปริญญาบัตร จ านวน  1  ฉบับ  และส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา
(Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร จ านวน 1 ฉบับ โดยต้อง
ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 
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กรณีผู้สมัครสอบระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นการศึกษาต่อเนื่องจากระดับ 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ 
- อนุปริญญา 
ให้แนบส าเนาประกาศนียบัตร หรือส าเนาอนุปริญญาบัตร และส าเนาระเบียน

แสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ในระดับดังกล่าว ที่ใช้ในการศึกษานั้น เพ่ิมอีกจ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร

หรืออนุปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่  
7 กรกฎาคม 2564 ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้  ให้น า
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร 
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน 

3.4 หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของส านักงาน ก.พ. 
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ฉบับจริง) พร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ ในกรณีที่ยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่าน
การวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาโท ให้แนบส าเนาวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสอบเพ่ือวัดความรู้
ความสามารถทั่วไปครั้งนั้น เพ่ิมอีก 1 ฉบับ 

3.5 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. 
ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่ 

 - วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
 - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
 - โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
 - โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 - โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค

ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด 
3.6 ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ ในกรณีหลักฐานและเอกสารสมัครสอบไม่ตรงกัน เช่น ใบส าคัญ

การสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล เป็นต้น จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 

ทั้งนี้ ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” และลง
ลายมือชื่อ วัน เดือน ปี และระบุเลขประจ าตัวสอบก ากับไว้ที่มุมบนด้านขวาของส าเนาหลักฐานและเอกสารทุกหน้า 
อนึ่ง กรณีตรวจพบภายหลังว่าเอกสารหลักฐานการสมัครสอบไม่ถูกต้องครบถ้วน  หรือผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ 
มีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิ 
ที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่า ผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ 
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งหรือ
เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 
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 4. ระเบยีบปฏิบัติในการเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ 
ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
 4.1 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และประพฤติตนเป็นสุภาพชน  
 4.2 เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ ที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบ  
 4.3 ผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) และระเบียบปฏิบัติส าหรับผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 
 4.4 ผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ ต้องมารายงานตัวภายในเวลา 08.30 น. ของรอบเช้า หรือภายใน
เวลา 13.30 น. ของรอบบ่าย (ตามรอบการสอบสัมภาษณ์ที่ก าหนด)  
 4.5 ต้องน าเอกสาร ตามข้อ 3 มายื่นในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง
โดยการสอบสัมภาษณ์ ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้ 

 5. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
  5.1 ผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ จะต้องน าใบรับรองหรือเอกสารหลักฐานฉบับจริง ที่แสดงผลการตรวจ
ซึ่งยืนยันว่าไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ก่อนเข้าสอบ ในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง โดยการตรวจ
แบบ RT-PCR หรือการตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK) ที่ตรวจโดยสถานพยาบาลหรือสถานที่ตรวจ 
(เช่น โรงพยาบาลของรัฐ/เอกชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โรงพยาบาลประจ าอ าเภอหรือจังหวัด คลินิก  
ศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์ หรือร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการหมอพร้อม) มาแสดงเพ่ือเข้าสอบสัมภาษณ์ 
ห้ามผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ น าผลตรวจหาเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่ตรวจหาเชื้อด้วยตนเองมาแสดง 
ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ ไม่มีหลักฐานเป็นเอกสารฉบับจริงดังกล่าวมาแสดง หรือมีเอกสารดังกล่าวมาแสดง
แต่ระยะเวลาตรวจเกิน 72 ชั่วโมง จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบสัมภาษณ์ โดยผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ จะต้องน าใบรับรอง   
หรือเอกสารหลักฐานฉบับจริงที่แสดงผลการตรวจซึ่งยืนยันว่า ไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ก่อนเข้า
สอบสัมภาษณ์ ในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ดังนี้ 

วันสอบสัมภาษณ์ 
ระยะเวลาที่ต้องท าการตรวจ 

หาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

1. วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2565 จนถึงวันสอบ 
2. วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 จนถึงวันสอบ 
3. วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 ระหว่างวันที่ 8 กันยายน 2565 จนถึงวันสอบ 

 5.2 ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาในการสอบสัมภาษณ ์
 5.3 ต้องให้ความร่วมมือในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าบริเวณสถานที่สอบ โดยใช้
เครื่องมือวัดอุณหภูมิร่างกายของกรมศุลกากร หากผลการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายมีค่าเกิน 37.5 องศาเซลเซียส 
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสถานที่สอบ โดยจะจัดให้สอบสัมภาษณ์ตามความเหมาะสม  

ทั้งนี้ การสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในครั้งนี้ กรมศุลกากร
ด าเนินการภายใต้ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2548 ประกอบกับมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

 
 
 

 /6. ระเบียบ… 



 

 

เอกสารสมัครสอบต าแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ ของ ชื่อ - นามสกุล..................................  
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 6. ระเบียบปฏิบัติส าหรับผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ก่อนเข้า
สอบสัมภาษณ์ 
 ผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ ที่ตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ก่อนเข้าสอบ
สัมภาษณ์ ในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 6.1 ติดต่อพร้อมแนบหลักฐานผลการตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่งไปยัง
ฝ่ายสรรหาและเลือกสรร ส่วนบริหารงานบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร ผ่านทาง Application 
LINE ที ่ID LINE : rccustoms ภายในวันและเวลา ดังต่อไปนี้ 

วันสอบสัมภาษณ์ 
ระยะเวลาส่งผลการตรวจ 

พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

1. วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 ภายในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 12.00 น. 
2. วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 ภายในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 12.00 น. 
3. วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 ภายในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 12.00 น. 

ทั้งนี้ กรมศุลกากรจะส่งแบบฟอร์มการตรวจเอกสารหลักฐาน (แบบฟอร์มโควิด 19 ก และแบบฟอร์มโควิด 19 ข) 
ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน โดยผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม
ได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 09 5375 2021 และ 06 4827 3188 เฉพาะในวันและเวลาราชการ  
 6.2 จัดส่งแบบฟอร์มการตรวจเอกสารหลักฐาน (แบบฟอร์มโควิด 19 ก) พร้อมเอกสาร
หลั กฐานตามข้ อ 3  ในรู ปแบบไฟล์ ข้ อมู ล ทางจดหมายอิ เล็ กทรอนิ กส์  (E-mail) ที่  E-mail address : 
recruit.thcustoms@gmail.com ชื่อเรื่องท่ีส่ง  

 

 

โดยให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ ที่สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 และวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 
ส่งภายในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 12.00 น. และผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ ที่สอบสัมภาษณ์วันอาทิตย์ที่ 
11 กันยายน 2565 ส่งภายในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 12.00 น. หากไม่ด าเนินการจัดส่งเอกสาร
หลักฐานดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ก าหนด จะถือว่าผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ สละสิทธิ์และไม่ประสงค์จะเข้าสอบสัมภาษณ์ 
ในครั้งนี้ และจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบสัมภาษณ์ โดยกรมศุลกากรจะไม่รับพิจารณากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 6.3 เมื่อจัดส่งเอกสารตามข้อ 3 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ครบถ้วนแล้ว ให้จัดส่ง
แบบฟอร์มการตรวจเอกสารหลักฐาน (แบบฟอร์มโควิด 19 ข) พร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อ 3 ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ 
(EMS) ของไปรษณีย์ไทย หรือบริการด่วนพิเศษของเอกชนไปยังฝ่ายสรรหาและเลือกสรร ส่วนบริหารงานบุคคล 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 10 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ภายในวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 เท่านั้น โดยกรมศุลกากรจะถือวันที่
ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ ส่วนกรณีส่งเอกสารหลักฐานทางบริการ
ด่วนพิเศษของเอกชนจะถือวันที่ที่บริการเอกชนนั้น ๆ ลงรับพัสดุ ผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ ที่มิได้จัดส่งเอกสารหลักฐาน
ภายในก าหนดเวลาข้างต้น กรมศุลกากรสามารถตัดสิทธิในการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่ง
นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 
 
 

/6.4 กรมศุลกากร… 
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 6.4 กรมศุลกากรจะด าเนินการจัดหาวิธีการสอบสัมภาษณ์ท่ีเหมาะสม ให้กับผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ 
รายดังกล่าว เช่น การใช้ระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) เป็นต้น โดยจะด าเนินการ
สอบสัมภาษณ์ในวันและรอบการสอบสัมภาษณ์เดียวกันกับที่ผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เท่านั้น 
  6.5 ผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ ต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ และห้ามผู้มีสิทธิ
เข้าสอบฯ บันทึกการสนทนาระหว่างการสัมภาษณ์ด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์  หรือวิธีการใด ๆ ทั้งสิ้น หากตรวจพบ
ภายหลังว่า ผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ บันทึกการสนทนาระหว่างการสัมภาษณ์ จะถูกปรับตกในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ และไม่ได้รับ
การขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ หรือในกรณีท่ีได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้
ในต าแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการก็จะไมม่ีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง หรือเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 

 7. การประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  
 เนื่องจากกรมศุลกากร จะต้องด าเนินการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของผู้ที่สอบผ่านฯ ว่าเป็น
ผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ หรือไม่ และในกรณีที่มีปัญหาคุณวุฒิการศึกษาไม่ชัดเจนว่า
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ หรือไม่ กรมศุลกากรจะต้องให้ส านักงาน ก.พ. ตรวจรับรองคุณวุฒิการศึกษา
อีกครั้งหนึ่ง และเมื่อกรมศุลกากรตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว จะประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิก
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งนักวิชาการศุลกากร
ปฏิบัติการ ภายในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 ทางเว็บไซต์กรมศุลกากร https://www.customs.go.th 
หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หวัข้อย่อย “ข่าวรับสมัครงาน” หรือเว็บไซต์ https://job.customs.go.th   

 หากผู้ใดไม่มารายงานตัวเข้าสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งตามวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าว หรือปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบ
รายนั้น จะเป็นผู้มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง ตามประกาศกรมศุลกากร
ฉบับนี้ ก็จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้ 

กรมศุลกากร ด าเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาคตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านผ่านการสอบเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ
หรือมีพฤติการณ์ในท านองเดียวกันนี้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และโปรดแจ้งให้กรมศุลกากรทราบทางโทรศัพท์หมายเลข 
0 2667 6305, 6352 - 6353, 0 2667 7000 ต่อ 5088, 5822  

 
 ประกาศ  ณ  วันที่  26  กรกฎาคม  พ.ศ.  2565 

 
   (ลงชื่อ)    พชร  อนันตศิลป์ 
   (นายพชร  อนันตศิลป์) 
   อธิบดีกรมศุลกากร 
 

/ร่าง พิมพ ์
/ตรวจ 



ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,342 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ
642101000001 นาย ศิวา เดชะเมธากุล
642101000003 น.ส. ชยาพร ศิกษมัต
642101000005 นาย สุกิจ บุญรักษ์
642101000007 นาย สุพล วิสุทธิสมบูรณ์
642101000008 นาย พงษ์ฐกร ประสิทธิเขตรวิทย์
642101000011 น.ส. พิมพ์สุดา อุทิศ
642101000012 นาย กานตพงศ์ ชูศรี
642101000013 น.ส. ชนากานต์ ทัพใหญ่
642101000015 นาย สิรภพ ถาวร
642101000016 น.ส. วชิราภรณ์ ไชยเมืองมูล
642101000020 น.ส. กาญจนา รู้ประโยชน์ศิลป์
642101000022 น.ส. ธิดาภัทร วงศ์ประเสริฐ
642101000024 น.ส. ศกลวรรณ พรรณมรรคา
642101000026 นาย มณทวี มณฑปใหญ่
642101000027 น.ส. กชกร วงศาโรจน์
642101000028 น.ส. ศรรณชณษรศ์ เกียรติธิวัฒน์
642101000031 น.ส. ชนิกานต์ สุวรรณสุนทร
642101000033 นาย วิทยา วิทยอภิบาล
642101000034 นาย ภัทรพล เดโช
642101000035 นาย ศิริดล อ้นขวัญเมือง
642101000038 น.ส. สุธีรา นรานอก
642101000040 น.ส. เกวลี ทิศาวงศ์
642101000042 นาย นัฐพล เส็มหมัด
642101000047 น.ส. ญาณิศา สุทธิชนโสภากุล
642101000049 น.ส. อัจจิมา จันทวี
642101000050 ร.ท.หญิง กมลพร บุนนาค
642101000051 นาย ติณห์ สุวรรณสมบัติ
642101000053 น.ส. นวพร ชมภูศรี
642101000055 น.ส. รจนา สุขศรีวัน
642101000056 น.ส. ปานวิชญาณ์ ดีแก้ว

เอกสำรแนบท้ำยประกำศกรมศุลกำกร ลงวันท่ี  26  กรกฎำคม  พ.ศ. 2565
เร่ือง  รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันเพ่ือวัดควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร 

และก ำหนดวัน เวลำ และสถำนท่ีสอบ

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

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
 

หน้าท่ี 1 จาก 69



ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,342 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ
642101000057 น.ส. จรรยพร จารุอารยนันท์
642101000060 ส.ต.ต.หญิง ปิยมาภรณ์ ภู่ระย้า
642101000061 น.ส. รัตนากร ธีรศรัณยานนท์
642101000062 นาย ทัชชกร อิงคเศรษฐ์
642101000063 นาย ฌานชนะ จันทร์ศรีบุตร
642101000065 นาย ณัฐพล ประดับมุข
642101000067 นาย เอกภัทร์ อัศวภูมิ
642101000068 นาย พิชญ์นันท์ มณีวรรณ
642101000069 นาย ชาคริต ศรีสวัสด์ิ
642101000070 น.ส. วชิรญาณ์ บ าเพ็ญอยู่
642101000074 น.ส. นภัค เหล่าสืบสกุล
642101000075 น.ส. ณัฐกาญจน์ ข าพ่วง
642101000077 นาย ฉัตรมงคล กิติศรีวรพันธ์ุ
642101000078 น.ส. อัญชลี ใหม่อารินทร์
642101000081 น.ส. เบญจมาภรณ์ เพชรไข่
642101000082 นาย กลวัชร ธรรมใจ
642101000083 น.ส. พัชร์สุภา พันธ์ุปกรณ์
642101000084 นาย อิสระพงศ์ วงษ์ป่ิน
642101000085 สิบต ารวจโท รัชชานนท์ อุยสุย
642101000088 น.ส. พรสุดา ชัยฤทธ์ิ
642101000089 ส.ต.ท.หญิง ชนิภา ธีระธนานนท์
642101000090 น.ส. ชาลิสา ศิริไตรภัฏ
642101000094 น.ส. มธุริน ทองบุญ
642101000098 นาย คณิน พ่วงทอง
642101000100 นาย เฉลิมพล ณ สงขลา
642101000103 น.ส. ปิยะรักษ์ ไพค านาม
642101000108 น.ส. มลทาวรรณ สวนมาลี
642101000110 น.ส. ลักษิกา ชูด า
642101000111 นาย วันฮาสันต์ สุเด็น
642101000112 นาย พีระศักด์ิ หชัยกุล
642101000113 น.ส. วิภาวี สุขสุวรรณ
642101000118 น.ส. ชิสา สุญาสิทธ์ิ
642101000119 น.ส. พรพรรณ พรมมา
642101000120 นาย พัชระ บุญพร้อมสรรพ์

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
 

หน้าท่ี 2 จาก 69



ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,342 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล
642101000123 นาย เมธี เนติวุฒิสาร
642101000124 นาย ปวีร์ ทีฆภาคย์วิศิษฎ์
642101000133 นาย วรปรัชญ์ วังสุข
642101000136 น.ส. กชกร สิทธิมาก
642101000137 น.ส. โชติกา วุฒิสาร
642101000138 นาย มูฮัมหมัดอาฟิฟ วงศ์ชารีฟ
642101000141 น.ส. อรวิรา สูญโย
642101000143 น.ส. กัญญาวีร์ ผลิกาธิการ
642101000145 น.ส. กนกพร ม่วงโพธ์ิเงิน
642101000147 น.ส. วาริธร ช่วยสุวรรณ
642101000148 น.ส. ชุติกาญจน์ พิทักษ์สาลี
642101000149 น.ส. ถิรตา เกิดเนียม
642101000150 นาย วงศกร ร่าเริง
642101000152 น.ส. กรวีร์ เจริญวิริยะภาพ
642101000157 น.ส. ณัฐจารี เลิศจารุชัยวุฒิ
642101000158 นาย ณัชพนธ์ มีแสง
642101000164 น.ส. กานต์ธิดา ท่ามศิริ
642101000168 นาย อภิวิชญ์ สิทธิจ าลอง
642101000170 นาย สัณหวัช จันทร์ศิริ
642101000172 น.ส. กมลชนก ศรีค านวล
642101000175 น.ส. กมลวรรณ เตบเสริม
642101000181 นาย ชัชวัสส์ ปินะเก
642101000182 นาย เมธาวี ศรีกสิกิจ
642101000184 น.ส. ศศิวรรณ งามศิริอุดม
642101000185 น.ส. ธนิษฐา อุทัยศรี
642101000189 นาย อกนิษฐ์ เลิศไกร
642101000191 นาย ภากร นวลพรหม
642101000193 น.ส. ธัญญารัตน์ พูลข า
642101000195 นาย กรีฑา ณุกรรณ
642101000199 นาง ปุณิกา กันติยางกูร
642101000202 นาย ธนกฤต ชูอ่อน
642101000203 นาย นพพล เศรษฐิศักด์ิโก
642101000206 นาย ณภัทร จันทเพ็ชร์
642101000208 นาย วิศรุต ชูใจ

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
 

หน้าท่ี 3 จาก 69



ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,342 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล
642101000209 นาย ปิติภัทร สุขใย
642101000212 นาย พลานุภาพ สุทิน
642101000216 นาย วิสัน แตงภู่
642101000217 น.ส. มิรอง วรสิทธ์ิ
642101000218 น.ส. ไพลิน เสียงสน่ัน
642101000219 น.ส. ศศิธร จงใจ
642101000220 น.ส. การันตี เกตากุล
642101000221 น.ส. วิมลวรรณ พลรักษา
642101000227 นาย ธนวัฒน์ จวงจอง
642101000235 น.ส. ปรางใส องพิสิฐ
642101000237 น.ส. เปมิกา เทียนไชย
642101000239 นาย กันตพล นาวายนต์
642101000240 น.ส. วิภาวัลย์ รุ่งสว่าง
642101000242 น.ส. ปรางทิพย์ จันทร์ศรี
642101000245 น.ส. พรชนก วรพันธโยธิน
642101000251 น.ส. อรรถยา แก้วพิทักษ์
642101000253 นาย จารุวิทย์ ฟูพงศ์ศิริพันธ์
642101000255 น.ส. อรเอ้ือกุล ขุนนุ้ย
642101000259 น.ส. อรลัดดา มูลศาสตรสาทร
642101000260 น.ส. วริศรา วงค์รักษ์
642101000261 น.ส. วิระริญญ์ รักพงษ์
642101000266 น.ส. หทัยชนก นะลิตา
642101000267 น.ส. ณัฐกานต์ เชียงค า
642101000268 นาย ธนพล ซิวเลิศวงศ์
642101000269 นาย ชานันท์ ชูช่ืน
642101000274 นาย ศุภณัฐ อักษรน า
642101000276 นาย ภูวดล เหล็กด า
642101000280 นาย ภูริช รัชตวัชรางกูร
642101000286 น.ส. สุกัญญา ภูสิมมา
642101000287 นาย นนทศักด์ิ ชูแก้ว
642101000289 นาย นิธิศ ตันศิริสุข
642101000290 น.ส. รวิวรรณ อารีบ าบัด
642101000291 น.ส. สุภลักษณ์ อุตโรกุล
642101000296 นาย เอกรัตน์ แหก้าน

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
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ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,342 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล
642101000298 นาย นฤดล คุณปัญญา
642101000301 นาย สราวุฒิ สักเทวิน
642101000303 นาย ยศพนธ์ ธรรมประพัทธ์
642101000304 นาย พงศกร อ้ังสุพ่วง
642101000314 น.ส. เบญญาภา ขาวสุด
642101000315 น.ส. รุ่งรัช โกศการิกา
642101000316 น.ส. ปิยะฉัตร วงศ์แก้ว
642101000317 น.ส. ชนากานต์ หนูพริก
642101000318 นาย ดนุพล อินทรพัฒน์
642101000319 น.ส. ปัทมนิภา ไหว้พรหม
642101000326 นาย ชานนท์ น่ิมสุวรรณ
642101000327 นาย สยาม ไชยศิรินทร์
642101000333 น.ส. วณิชชา มาชู
642101000334 นาย กวินเลิศ กลีบบัว
642101000335 น.ส. ณิชกานต์ ถ้ ากลาง
642101000336 น.ส. มุทิตา ธรรมชัยโสภิต
642101000337 น.ส. อัชวณิกษ์ จันทร์เส้ง
642101000338 นาย ณนน กนกวรพรรณ
642101000339 น.ส. ธัญรดี พิพัฒนสมพร
642101000340 ส.ต.ท.หญิง ปภัสรา ต๊ะตุ้ย
642101000341 น.ส. พิชชาภา บุญญะบุญญา
642101000343 นาย ศรุส เนาว์ประโคน
642101000344 น.ส. สุชานาถ ศรีเรือง
642101000345 น.ส. รัฐพร นันทะลัย
642101000346 น.ส. ชุตินธร ไชยสมศรี
642101000347 น.ส. พิชญ์สินี นาครพันธ์ุ
642101000351 นาย ณัฐพล สังข์ทอง
642101000352 นาย ณัฐวุฒิ ทิพรักษ์
642101000357 น.ส. อรอนงค์ ด านุ้ย
642101000361 น.ส. ณัฐสุภา พรมปลูก
642101000362 น.ส. กรรณิการ์ เกตทอง
642101000367 นาย พสิษฐ์ธนา หยุยพันธ์ุ
642101000370 น.ส. ธนาทิพย์ จันทร์แดง
642101000373 นาย อัฐพงค์ สงนุ้ย

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
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ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,342 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล
642101000375 นาย มานพ อ้นนาง
642101000376 น.ส. ธัญกมล จันทร์แนม
642101000379 น.ส. สิริลักษณ์ พฤกษ์วิมลพันธ์
642101000383 น.ส. พิมพกานต์ หอวิมาลย์
642101000385 นาย ภรรทพล ประภาสุมณี
642101000389 น.ส. วชิรญาณ์ สุวรรณเทวะคุปต์
642101000394 น.ส. ณิชกานต์ ล่ิมตระกูล
642101000397 นาย จิรพงศ์ เพ่ิมพูล
642101000398 น.ส. พิชญานิน จันทวงศ์
642101000399 น.ส. นวินดา ลิขิตตระกูลวงศ์
642101000400 น.ส. วิลาสินี กีรติวิมลรัตน์
642101000401 สิบตรีหญิง ชญานุศภัฒค์ วะราหะ
642101000402 น.ส. ภัชริสา ทวีกาญจน์
642101000403 น.ส. กัญญภา สุขสกุล
642101000404 น.ส. ภวิกา พิพัฒนสมพร
642101000409 น.ส. ศศินภา ปรีชา
642101000412 น.ส. พัณณิตา นวลศิริ
642101000413 น.ส. กัญญาณัฐ ศิริธนะ
642101000414 นาย ปองคุณ แหล่งสท้าน
642101000419 น.ส. กิดากานต์ สาสุธรรม
642101000425 น.ส. ปริตรา คนธปาน
642101000433 นาย กรณ์มนัส เพชรดี
642101000434 ส.ต.อ. ปิยวัช บุญถนอม
642101000436 นาย ชัยวัฒน์ เอียดชู
642101000444 น.ส. พสุธร พิชญ์นัชชา
642101000445 นาย สาริน สุขกิจ
642101000446 นาย ชนาธิป กุลชนะธาดา
642101000454 นาย ณัฐพล วงษ์จันทนา
642101000460 นาย ภัทรดนัย บุญน า
642101000461 น.ส. ณัชชา ณ ระนอง
642101000466 น.ส. อิศราวดี วงศ์ผาสุกโชติ
642101000467 นาย อนันตวัฒน์ ใจประเสริฐ
642101000469 นาย ณัฐกฤษฏ์ ธรรมฤทธ์ิวัฒน์
642101000470 น.ส. นฤมล พลยาง

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
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ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,342 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล
642101000487 น.ส. พิชญธิดา มีย้ิม
642101000489 นาย กวินท์ ภัทรนุกูล
642101000491 นาย ธีรนาฏ แซ่ต้ัง
642101000493 นาย มาตุภูมิ ภูโทถ้ า
642101000494 น.ส. ฐิตา ไชยสัจ
642101000497 นาย ภัทรชัย จันศรีคง
642101000498 นาย แววพงศ์ แววฉิมพลี
642101000500 น.ส. ปรียานุช ภู่อุ่น
642101000504 นาย ธนพันธ์ ฉายาวรรณ
642101000505 นาย ศุภณัฐ แหลมสัก
642101000506 นาย โชคชัย สุธัญญาวัชชัย
642101000511 นาย สุรเชษฐ์ ไพรศูนย์
642101000514 น.ส. ธิติสุดา คุณสิม
642101000515 นาย ณัฐกร โชติช่วย
642101000516 น.ส. ภรณ์ทิพย์ จันทร์แดง
642101000517 น.ส. กมลนันท์ ทองแม้น
642101000518 นาย อธิคม ทองเดช
642101000520 นาย นัฐพล นรินค า
642101000524 นาย ภูวนารถ กาวิชัย
642101000525 น.ส. กุลนันทน์ จันทร์แก้ว
642101000526 น.ส. ชัชชญา สกุลนิธิเมธา
642101000528 นาย พงศ์ศรัณย์ ประมูลศรี
642101000529 นาย ภัทรวิทย์ ขนาบศักด์ิ
642101000532 น.ส. นันทิชา ศรประสิทธ์ิ
642101000534 น.ส. หน่ึงฤทัย ใบเต้
642101000542 น.ส. จินดาภา รุ่งฟ้า
642101000543 ส.ต.ท.หญิง เบญจพรรณ พันธโชติ
642101000544 นาย นัสเรน สะอีดี
642101000551 นาย ธนพันธ์ น่วมธะนัง
642101000553 น.ส. ศศิภา พลภักตร์
642101000556 น.ส. ธนวรรณ จันทริมา
642101000557 น.ส. ปรารถนา เห็นแก้ว
642101000560 นาย ธีรวุฒิ พรมวิหาร
642101000564 นาย สุภชัย ทินนิมิตร

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
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ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,342 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล
642101000565 น.ส. ชิดชนก ช่ืนจิตต์ศิริ
642101000566 น.ส. ณัฐฐ์ศศิ ศรีสมาธิโสภณ
642101000568 นาง กรณิศ ร้ิวเจริญ
642101000572 น.ส. ณัฐวดี ศรีสว่าง
642101000575 น.ส. ศรีสุดา รูปต่ า
642101000577 นาย ไพพิพัฒน์ ไชยช่อฟ้า
642101000579 น.ส. พิมพิศา อัตถกิจมงคล
642101000580 นาย พรช ช่ืนชูกล่ิน
642101000581 นาย ชวิศ ปุณยฤทธิเสนีย์
642101000583 น.ส. ญาณิศา โชควิวัฒน
642101000586 นาย ศักรินทร์ ศิริพันธ์
642101000587 น.ส. จารีนุช สุทธินวกุล
642101000605 น.ส. ภัทรพัชร สมุทรเพรียว
642101000606 นาย ปฏิพัทธ์ แสงวงษ์งาม
642101000607 น.ส. รรัฐยา ล้ิมเจริญ
642101000608 นาย ทรงชัย มีเอ่ียม
642101000612 นาย วงศกร ค าหอม
642101000613 นาย ธนะพัฒน์ ศิริโสภนพัชร์
642101000620 นาย ศิระวัตร ศรีวิชัย
642101000621 นาย พรภวิษย์ กิจปกรณ์สันติ
642101000625 นาย ภัคพงศ์ เพ็ญพิมาย
642101000627 นาย ชานน สุวรรณะชฎ
642101000632 นาย กฤตรัตน์ ปันทราช
642101000633 นาย สิทธิโชค พูนสถาพร
642101000635 น.ส. ลักษณพร ราชกิจ
642101000637 น.ส. ปานตา ยังสังข์
642101000638 นาย อรุษ โปยไธสง
642101000640 นาย ธนโชติ หังสเนตร
642101000641 น.ส. สิริประภา สุวรรณวงษ์
642101000642 นาย รุจิวัฒน์ ศิรวงษ์วิชาญ
642101000646 น.ส. อารียา ตระการภาสกุล
642101000647 น.ส. ฉัตรหทัย กุลไพจิตร์
642101000655 นาย ธนกาญจน หาญมงคลพิพัฒน์
642101000658 น.ส. สายฝน เท่ียงไชย

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
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ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,342 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล
642101000664 นาย วัฒนกร คงบัว
642101000665 น.ส. จุฑารัตน์ แย้มจินดา
642101000666 น.ส. ชนาพร สันตะวาล้ิม
642101000671 นาย วิชาญชัย บัวทรัพย์
642101000672 น.ส. ภูริภัสร์ ทาสม
642101000674 น.ส. กุลสตรี ขันศิลา
642101000677 นาย เดชาวัต ขันติทัตสกุล
642101000681 นาย ณัฐนนท์ ดิษฐานนท์
642101000691 น.ส. นวพร สุคันทา
642101000692 น.ส. ณัฐชยา จงกลดี
642101000694 น.ส. ชนานันท์ ผุดเพชรแก้ว
642101000695 นาย อนุพงษ์ สามีโคตร
642101000697 นาย รุ่งรดิศ สีดาวงศ์
642101000701 นาย กฤต ติรกิจพงษ์พันธ์
642101000702 นาย จีรศักด์ิ ขันทะเสน
642101000703 นาย ชยกร พรหมน้อย
642101000704 นาง อัญมณี ศุกรเสพย์
642101000706 นาย ศุภกฤต นันท์ภักดี
642101000711 น.ส. ธัญธร ญาณพิสิฐกุล
642101000712 น.ส. นิโลบล ทองดอนแอ
642101000715 น.ส. สุทธาวัลย์ ใส้เพ้ีย
642101000719 นาย นรวีร์ ศักด์ิพงศ์พ่ึงตน
642101000720 นาย ภัทรวีร์ พานิช
642101000722 น.ส. อคิราภ์ กองจันดา
642101000723 น.ส. ป่ินนัดดา ราชคมน์
642101000724 นาย ณัฐภัทร เอ่ียมกระสินธ์
642101000726 นาย คณพงศ์ ศรีสิริภาคย์
642101000727 นาย พุทธพันธ์ุ สอนอ่ิมสาตร์
642101000730 นาย โสภณัฐ ผลงาม
642101000733 น.ส. ชุติมณฑน์ สว่างวรรณ์
642101000738 น.ส. พรพิศุทธ์ิ ปันแจ่ม
642101000741 น.ส. กนกวรรณ เช้ือเหล่าวานิช
642101000745 น.ส. ปาจรีย์ จุฑามณี
642101000748 น.ส. กรอร กฤชคงพันธ์ุ

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
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ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,342 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล
642101000749 น.ส. พรรณธีรา สกุลโต
642101000750 นาย ณัฐพล เขียววงค์ใหญ่
642101000751 น.ส. คริสตินันท์ วินัยกุลพงค์
642101000754 นาย อธิษฐ์ ต๊ิบปิน
642101000758 นาย วจนะ สุวรรณทศ
642101000761 นาง นิธิมา ฝัดศิริ
642101000764 น.ส. ศรัญญา นารีเดช
642101000765 น.ส. รุ้งนภา เฟ่ืองชูนุช
642101000766 นาย พงศกร พุ่มมณี
642101000767 น.ส. กัญญาพัชร เสน่หา
642101000771 น.ส. ศุภิสรา พงค์โสภี
642101000772 น.ส. นัทธิมา หมัดอาด้ า
642101000775 น.ส. วันดี ไทยแก้ว
642101000780 น.ส. ภูษณิศา นาคเฉลิม
642101000783 นาย นิตินัย ทองค า
642101000786 น.ส. จุฑารัตน์ วิสุทธ์ิ
642101000787 น.ส. ปัณฑารีย์ เรืองแก้ว
642101000789 น.ส. วราภา ทองแผน
642101000791 นาย เสถียร ทะส่วย
642101000795 น.ส. อนัญญา เครือพัฒน์
642101000796 น.ส. ทิพรัตน์ รัตนวิเชียร
642101000799 นาย สรพงศ์ แซ่ล่ิม
642101000807 นาย ภัทรพงศ์ ชูโฉม
642101000809 นาย รัฐสิทธ์ิ นาอุดมทรัพย์
642101000810 น.ส. ปณิตตา ทองพันช่ัง
642101000814 น.ส. ศศิประภา สนเอ่ียม
642101000818 น.ส. มุจรินทร์ ดารามะ
642101000819 น.ส. นวกาญจน์ บัณฑิตนิยมานนท์
642101000820 นาย พงศ์พันธ์ บัวทอง
642101000823 น.ส. ธนาวดี ตางาม
642101000825 น.ส. ปาวลิณ ศรีสมยศ
642101000827 นาย ธงเทพ ศิริเจริญศรี
642101000836 นาย สิทธิวัฒน์ ปัญญางาม
642101000838 นาย วนัส สาระจรัส

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
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ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,342 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล
642101000840 นาย จิรันดร ฤทธิเดช
642101000841 นาย ศุภฤกษ์ การะเกตุ
642101000844 น.ส. ณัฏฐ์นรี สุวรรณลักษณ์
642101000848 นาย ฤทธิจักข์ บวรพิบูลย์กุล
642101000857 น.ส. ภัสสร เถกิงผล
642101000860 น.ส. ธนิดา ภู่ประเสริฐ
642101000863 นาย ทศพร พงษ์นัยรัตน์
642101000865 น.ส. ปภาดา ส าราญพันธ์ุ
642101000869 น.ส. สุพัตรา รอดไพ
642101000871 น.ส. ชัญญานุช บุญศิลป์
642101000873 น.ส. รัตติกา ปลอดแก่นทอง
642101000879 น.ส. รังษิยา สุนทรภักดี
642101000883 น.ส. กัลยกร บุญเกล้ียง
642101000889 น.ส. ชณิษกาญจน์ อรุณพิพัฒนสกุล
642101000892 นาย โยธิน ค าแสน
642101000894 น.ส. ภารวี ด ารงศีล
642101000899 น.ส. ชุติมันต์ วรรณวาส
642101000900 นาย บงการ น้อยศรี
642101000902 น.ส. ธันย์ภมรรัตน์ ฤทธ์ิมะหา
642101000916 น.ส. พรนภัส ธวัชเกียรติศักด์ิ
642101000917 น.ส. จันทิมา สมประเสริฐ
642101000918 น.ส. เกวลิน นวลม่ิง
642101000919 น.ส. ธัญญากรณ์ อุดมศิลป์
642101000920 ส.ต.ท.หญิง นนทพร น้อยนาก
642101000921 นาย เจตริน วีระพลเทพ
642101000923 น.ส. ชนาธินาถ อุ่นร้ัว
642101000924 น.ส. ณิชนันทน์ แก้วค าปัน
642101000925 น.ส. พิราณันท์ รัตนกุล
642101000926 น.ส. แพรพิชาญ์ บุญญะพรนิวัฒน์
642101000931 นาย พรต ตระการภาสกุล
642101000932 นาย ธีรศักด์ิ เอ้ืออ านวยวงศ์
642101000937 น.ส. ปริชญา เช้ือสิงห์โต
642101000938 นาย สิรวิชญ์ พิทักษ์ธ ารง
642101000940 นาย วัทธิกร วงศ์วาน

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
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ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,342 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล
642101000941 น.ส. ศรินรัตน์ ทิวะเจริญวงศ์
642101000944 หม่อมหลวง ปารณัท จักรพันธ์ุ
642101000952 น.ส. มานิตา สุขสมัย
642101000954 นาย ณัฐดนัย วรรณวงษ์
642101000958 น.ส. นันทิกานต์ คงเอียด
642101000959 น.ส. พีรญา นุชเปล่ียน
642101000960 นาย วัชรพงศ์ จินดาพล
642101000964 น.ส. จุติพร กมลรัตนกุล
642101000967 น.ส. เกษิณี เพ็งอุดม
642101000969 น.ส. พบพร จงชาญสิทธิโธ
642101000973 น.ส. สุพิชฌาย์ เมฆปราสันต์
642101000974 นาย อนิวัตร ชูไว
642101000976 นาย ศุภมงคล นิลก าแหง
642101000978 น.ส. กัญญาภัค จินดา
642101000979 น.ส. ปัทมาภรณ์ วัชรสุรังค์
642101000981 นาย วศิน ขันติทัตสกุล
642101000985 น.ส. จุฑารัตน์ แก้วค า
642101000988 นาย ภมรดิฐ ชยาตุลชาต
642101000992 นาย วราฤทธ์ิ สุขวิบูลย์ผล
642101000993 นาย อมรอัมรินทร์ แย้มประโคน
642101000998 นาย ชลรัฐ สาระจรัส
642101000999 ร.ต.ท. ประจักษ์ โฉมงาม
642101001000 น.ส. วนัสบดี ติลวรรณกุล
642101001003 น.ส. ณัชชา อารยะกิตติพงศ์
642101001005 นาย กฤติพงษ์ ภูมิสถิตย์
642101001006 น.ส. พรพรรณ เทียนวิจิตร
642101001014 น.ส. ภัทรชญา เบญจศิริโชติ
642101001015 นาย ศุภณัฐ เทียนแย้ม
642101001018 น.ส. ดวงพร สุขสม
642101001019 น.ส. สุชานันท์ เมฆฉาย
642101001020 น.ส. นวพร ภูมี
642101001021 น.ส. แววกาญจน์ เหลืองมณีจรัส
642101001023 นาย ชัยรินทร์ สินธุพุฒิพงศ์
642101001024 น.ส. จตุพร นิตตะโย

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
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เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล
642101001026 น.ส. วริยา ดีโว
642101001027 น.ส. วรรัตน์ ศุภมงคลชัย
642101001029 นาย ภูมิใจ แม้นมินทร์
642101001030 น.ส. ปวิณพร เชาว์ม่ัน
642101001031 น.ส. วิไลรัตน์ เจะมุสา
642101001036 น.ส. อรพิชชา แสงสงคราม
642101001042 นาย ธรรมรัฐ สมบูรณ์
642101001043 น.ส. ปวีณ์ธิดา ศรัทธาสุข
642101001049 นาย สุขรัตน์ คันศร
642101001051 น.ส. อิศราวดี วงศ์อุทุมพร
642101001061 นาย พิชชา โมราเพ็ง
642101001063 นาย พุทธพงษ์ พุทธเจริญ
642101001064 น.ส. ปวริศา สถิตนัดดากุล
642101001068 น.ส. ปรียาภัสสร์ สมพงษ์
642101001071 นาย อาณัติ จันทนลาช
642101001072 นาย ณชรต วงษ์เงิน
642101001074 น.ส. รัตน์ธิดา วิสุทธิธาดา
642101001078 น.ส. ระพีพร พีระพัฒนพงศ์
642101001079 น.ส. สาวิตรี นุชถาวร
642101001081 น.ส. ปิยฉัตร ม่ันคุณากร
642101001083 น.ส. ดมิสา จันทร์วิเชียร
642101001086 น.ส. ภัทราวดี ศรีทรัพย์
642101001089 นาย กฤษฎา กล้ากสิกิจ
642101001090 นาย กษิด์ิเดช เธียรโอภาส
642101001092 นาย กิตติภูมิ เรืองวานิช
642101001097 นาย จีระศักด์ิ จันทร์แก้ว
642101001098 น.ส. หทัยวรรณ วิชัย
642101001104 นาย ภาสกร สุญาสิทธ์ิ
642101001105 น.ส. รัตนาภรณ์ ศิลป์ม่ัน
642101001106 นาย พบธรรม ปรีชา
642101001107 นาย พศวัต อุบลไทร
642101001109 นาย วรจิตร อ่างแก้ว
642101001115 น.ส. เกศินี ชัยมนตรี
642101001116 น.ส. อภิษฐา ปัตตพัฒน์

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
 

หน้าท่ี 13 จาก 69



ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,342 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล
642101001117 น.ส. พูนศรี อินต๊ะ
642101001118 น.ส. ฐานิตา ลาภนิกรกุล
642101001121 นาย ณฐวัฒน์ ปิยเรืองวิทย์
642101001131 น.ส. ภาวนา ด ารงศักด์ิ
642101001132 ร้อยต ารวจโทหญิง สุดารัตน์ แก้วเพ็ชรพลาย
642101001139 ส.ต.ต. ทะเล กลับกลาย
642101001140 นาย กฤตภาส สรรขจร
642101001141 น.ส. สุภาพร อารมย์ดี
642101001145 นาย ชลนที หนูบุญ
642101001149 น.ส. สวรินทร์ สุขสิน
642101001151 น.ส. ศศิวิมล ภิวัฒน์
642101001152 น.ส. อาภาศิริ งามล้วน
642101001156 น.ส. ณฐินี พลสัมฤทธ์ิ
642101001161 นาย อดินัน อุมา
642101001167 นาย นพพร สมสวย
642101001173 น.ส. พรปวีณ์ ธรรมเม
642101001174 น.ส. วิราวัลย์ บัวแก้ว
642101001175 น.ส. สุรัตนา แสงจันทร์
642101001179 น.ส. ชัชวลี ไมตรี
642101001181 น.ส. ณัฐชา พิพิธจันทร์
642101001183 น.ส. อัชฌา กวีตา
642101001185 น.ส. วิไลรัตน์ ด้ินสกุล
642101001186 นาย รวิชญ์ ไชยทอง
642101001187 น.ส. สุทธิดา ก ามะหย่ี
642101001196 น.ส. วิสุตา ธีรรัตน์บงกช
642101001200 น.ส. ปุณยภา พันธ์ุสุข
642101001201 นาย พันธ์เดช นาคะพันธ์
642101001202 นาย ชยุต ประจักษ์วงศ์
642101001205 ส.ต.ต.หญิง วจี ป่ินกระจาย
642101001209 นาย ธนภัทร กันทา
642101001210 น.ส. ภคณัฐ ต้ังวิริยะสกุล
642101001212 น.ส. อาลิญา อินนันทะ
642101001217 น.ส. ภาณี จันทร
642101001220 น.ส. นาทนรี ตาทิคุณ

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
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ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,342 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล
642101001222 น.ส. สุชาดา ทัศนา
642101001223 น.ส. รวิตา สีสด
642101001226 นาย ดนุสรณ์ วัฒนสิน
642101001229 น.ส. วณิตา อินทธนู
642101001231 น.ส. สุภลัคน์ กันบัวลา
642101001233 นาย กิตติทัพพ์ ไรวินท์เวคิน
642101001235 น.ส. ธัชพรรณ คิดถูก
642101001243 นาย ปรวีร์ ไกรทอง
642101001244 น.ส. ปฐาพร กวางทอง
642101001253 นาย ชยุตม์ โชติช่วย
642101001260 นาย ธนทัต บูระพันธ์
642101001262 น.ส. จุฑาทิพย์ จิตคเน
642101001264 น.ส. กนกกร ฉายศรี
642101001271 น.ส. หรรษลักษณ์ โกศัยภัทร์
642101001273 นาย ธนวัฒน์ สิงทะบุตร
642101001276 น.ส. อาณิสา ไชยสิกร
642101001281 นาย ปิยวัฒน์ ศรัทธากาล
642101001290 น.ส. ชลวนา มณีสวัสด์ิ
642101001298 น.ส. กฤษฎาภรณ์ เสาวัตร
642101001299 น.ส. ฉัตรฑริกา พรรณแฉล้ม
642101001300 นาย ศุภชัย สุขสมภักด์ิ
642101001306 น.ส. หทัยภัทร หิรัญญาภรณ์
642101001309 นาย มงคล ฐานวิเศษ
642101001311 นาย สุทธิเจตน์ มหาวงศ์ทอง
642101001312 ส.ต.ต. ภูวนาถ ศรีชนะ
642101001313 นาย ธวัชชัย สุขแว่น
642101001322 นาย พุทธมนต์ นุ่มมาก
642101001327 น.ส. ฉัตรปรีนันท์ สุวรรณะ
642101001330 นาย กวีรัช จารัตน์
642101001333 น.ส. ชญานิศ จ าปามูล
642101001335 น.ส. นัทธมน ประทุมเวียง
642101001337 น.ส. ณัฐชา ศรแก้ว
642101001339 น.ส. วรารัตน์ สังข์แก้ว
642101001343 นาย อธิพัชร์ อรรถชัยเลิศยศ

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
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ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,342 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล
642101001350 นาย พชรพล สมเนตร
642101001352 น.ส. อาทิติญา ศรีโมรา
642101001353 น.ส. ลลิฎาณิรดา ศิธราชู
642101001355 น.ส. นภัสสร การสะสม
642101001356 นาย รชต อมรพัฒนาวัฑฒ์
642101001357 น.ส. นิศาชล จงรักษ์
642101001358 น.ส. ปุณญพร ขันธเสมา
642101001359 น.ส. ปริยากร สุขแพทย์
642101001364 น.ส. เปรมกมล ใจปัญญา
642101001367 นาย ชลวรรธ แป้นน้อย
642101001372 น.ส. วสุสกล เกิดผล
642101001373 นาย ปัฐกรณ์ ค าแก้ว
642101001376 น.ส. สุรัตนา บุศบก
642101001378 น.ส. ภัคสุดา ธวัชอ่อน
642101001382 นาย ชญานนท์ พนาเวชสันติ
642101001383 สิบต ารวจตรีหญิง เธียรกานต์ หนูสงค์
642101001386 นาย รัชพล ไชยธรรมเดช
642101001388 นาย กฤษนันท์ แพทย์สมาน
642101001389 นาย รัฐพล บัวซ้อน
642101001390 นาย สถาพร สิงหะ
642101001392 นาย ปฐมชัย แสงกุล
642101001394 น.ส. ฐิติมา กัลยาณกรสกุล
642101001402 นาย ทนงศักด์ิ ตันแขมรัตน์
642101001403 น.ส. พัชร์นันทน์ ผลเลิศ
642101001404 น.ส. นิตยา ทุยเวียง
642101001410 น.ส. นิจสิรี วงศ์อริยจิต
642101001414 นาย เรืองธิศักด์ิ กาญจนะ
642101001415 น.ส. สินีนาฎ มงคลพจนนันท์
642101001416 นาย กนกพล ดวงสุวรรณ
642101001418 นาย พีรพล บุญรักษ์
642101001422 นาย อัครพงศ์ ภู่พงษ์
642101001425 น.ส. กษริน จันทร์มา
642101001430 น.ส. ลาอัลลา ดารากัย
642101001431 นาย ชนกภัทร เตชะวันโต

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
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ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,342 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล
642101001432 นาย ชุมพลศรีรัตน์ พรหมดี
642101001434 นาย อภิวัฒน์ โตสกุล
642101001436 น.ส. ธันย์ชนก น้ าดอกไม้
642101001439 น.ส. สุพัตรา มุมิ
642101001441 นาย เจ๊ะฮานาฟี เจะมุ
642101001446 น.ส. พัทธวรรณ ประดิษฐสุวรรณ์
642101001447 น.ส. โยธกา ศรีแสงทอง
642101001453 น.ส. ธนารีย์ คงทอง
642101001456 นาย พัทธนันท์ ไล้สวัสด์ิ
642101001457 น.ส. เสาวลักษณ์ เดชพละ
642101001459 นาย ณัฐพร พุมดวง
642101001460 น.ส. พรชนก พินิจปริญญา
642101001463 น.ส. กชพร จันทร์ทองสุข
642101001465 น.ส. นิภาพรรณ นวลจันทร์
642101001467 น.ส. ณัฐณิชา คุ้มแพทย์
642101001470 น.ส. สรัญญา จรัสพินิจ
642101001471 น.ส. กีรตยา เจียมกุลเดช
642101001474 นาย อธิคม มีนยุทธ์
642101001478 น.ส. ทยาพร รอดสาย
642101001482 นาย เมธิชัย วิชัยยา
642101001484 น.ส. ระพีร์ พิชญวิทยาเวทย์
642101001485 นาย กตัญญู ทิพย์แก้ว
642101001488 น.ส. เสาวลักษณ์ เทพอินถา
642101001489 นาย กสานต์ิ ประดิษฐ์
642101001491 น.ส. กนกวรรณ พรมขัดดุก
642101001494 น.ส. อัยยาภา ธรรมกุล
642101001496 นาย บุญประทาน หัตถผะสุ
642101001497 นาย ภูวนันท์ โปหลง
642101001498 นาย เรวัต์ ทองขจร
642101001499 น.ส. ปฏิญญา ปาเมืองมูล
642101001504 น.ส. โชติมา พลันสังเกต
642101001506 น.ส. ฐิติพร โตรอด
642101001509 น.ส. ปิยะดา ราชคาม
642101001510 น.ส. สลิลดา พิศาลสุทธิกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
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ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,342 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล
642101001514 นาง จิราพร สังมี
642101001522 นาย กมลวิช ปุญสิริ
642101001523 นาย วรวัฒน์ วรรณวงค์
642101001524 น.ส. วิภาวี วิเศษภักดีวงศ์
642101001526 นาย ปริวัฒน์ ชูชาติ
642101001527 น.ส. จุลัยวรรณ โพธิเนตร
642101001538 นาย จิรกิตต์ิ หงษ์จันทร์
642101001540 น.ส. พิมชนก พรหมทะสาร
642101001544 น.ส. กมลชนก รักสวัสด์ิ
642101001547 น.ส. นฤพักตร์ วรรณพงษ์
642101001550 นาย วัสสพันธ์ เขมรุจิศิริกุล
642101001558 นาย ศิริวัฒน์ ฮะยีเลาะ
642101001559 น.ส. จิดาภา หาญอธิปเตยยะ
642101001561 นาย ราชศักด์ิ กุลกัลยา
642101001562 น.ส. อริสรา งามบัวทอง
642101001565 นาย กษิด์ิพงศ์ อินสว่าง
642101001577 น.ส. จินต์จุฑามาศ โพธ์ิสอาด
642101001580 น.ส. เมทินี วงศ์ชมภู
642101001584 น.ส. ชลลดา พิมพามา
642101001585 นาย นเรศ เหมไหม
642101001589 นาย จิรยุทธ ศรีเมือง
642101001594 น.ส. อัญญารัตน์ มงคลวีระพันธ์
642101001597 นาย ณัฐพงศ์ ลิบลับ
642101001598 น.ส. ภิญญาภรณ์ ยอดสง่า
642101001602 น.ส. ฑิตยาวไล เพ็ชรสกุล
642101001609 นาง รุสณียา สายนุ้ย
642101001613 น.ส. ลลิดา ปิยะโรจนานุกูล
642101001614 น.ส. วิชชญาดา วิชัยกุล
642101001615 นาย อนุชิต อรรคสังข์
642101001620 นาย ณัฐพล ปทุมานนท์
642101001625 น.ส. ปาณิสรา ใจมุข
642101001634 น.ส. นิธินันท์ จันทรา
642101001635 นาย สามารถ ไวยราบุตร
642101001639 น.ส. ชนัญชิตา เรืองโอชา

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
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ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,342 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล
642101001645 นาย ธนบรรณ ชอบชิน
642101001652 น.ส. สปันแก้ว ป้ันขาว
642101001655 นาย เปรม สอาดย่ิง
642101001657 น.ส. ฌัลลิกา นาวินศิริเกษม
642101001658 น.ส. นรินทร เลิศชนะเกียรติกุล
642101001662 นาย ณภัทร ว่องธรรมวิชา
642101001663 นาย ทศพล มะลิกุล
642101001667 น.ส. อัจฉรา โฉมหน้า
642101001672 น.ส. ณิศรา เอมวงษ์
642101001674 น.ส. ปภัสสร จุลส าลี
642101001679 น.ส. ณัฐฌาย์ เพชรชุม
642101001680 น.ส. ภคมน เนตรไสว
642101001684 น.ส. ปวีณา เดชโหมด
642101001696 น.ส. กุลชา เอาแสงดีกุล
642101001699 น.ส. รพีพร จงใจ
642101001700 น.ส. เกศกนก ไหวพริบ
642101001701 นาย บูบากาด ปูตีลา
642101001704 น.ส. จินห์นิภา ไกรวิชญพงศ์
642101001709 นาย อนันตชัย มีธรรม
642101001713 นาย ศุภลักษณ์ จันทร์พัน
642101001715 นาย ชาวีนัท ด่านอินถา
642101001719 สิบต ารวจตรีหญิง กชพรรณ วงศ์จันทรัตน์
642101001736 นาย ณัฐพล จินนุภาษ
642101001740 นาย สันทวัช มานะกุล
642101001741 ส.ต.ท. ณัฐวัฒน์ อยู่ย่ังยืน
642101001743 น.ส. ธัญรัศม์ กิตติคมเมธา
642101001744 น.ส. ณัฐนันท์ ประมวลพรสถิต
642101001748 น.ส. สายฤดี พงศ์สุวณิช
642101001752 น.ส. วริศรา พุทธวงษ์
642101001755 น.ส. ธนัชชา ส่งสุข
642101001756 น.ส. มะลิ เขียวชอุ่ม
642101001757 น.ส. ชลธิชา นราหล า
642101001760 น.ส. ศิวพร ผดุงเทศ
642101001762 น.ส. เบญจวรรณ กีชวรรณ์

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
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ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,342 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล
642101001766 นาย ปริญญา นันทวัน ณ อยุธยา
642101001767 น.ส. สุชาวนันท์ อุดนันท
642101001770 นาย วงศธร สิงหพันธ์
642101001772 นาย พีรภัทร ช่างดี
642101001773 นาย ไพรัตน์ เจริญศิริสุทธิกุล
642101001774 น.ส. ณัฐณิชา เชาวลิต
642101001776 นาย สิทธิชัย วิมลรัตน์
642101001784 น.ส. เมยาดา นิมกาญจน์นนท์
642101001787 น.ส. นวรัตน์ วรศิริ
642101001794 น.ส. ศุภาพิชญ์ พูลสุวรรณ
642101001795 น.ส. เจษฐ์อาภา เบญจพงศ์
642101001806 น.ส. ชลิน อาญาพิทักษ์
642101001811 น.ส. พสกพร สุขุมมะสวัสด์ิ
642101001812 น.ส. สโรชา สาเรศ
642101001822 นาย ธนะรัชต์ ศรีเพชร
642101001825 ส.ต.ต.หญิง นิชาดา เพ็งดี
642101001829 นาย วันนิวัติ ศรีสมบัติ
642101001832 น.ส. มนัญชยา มีแก้ว
642101001837 นาย อภิชัย กุญชรชัย
642101001838 ร.ต.ต.หญิง สุธาสินี เพ็งนรพัฒน์
642101001839 น.ส. วรัญญา เกสโร
642101001840 น.ส. กาญจนาพร รินลา
642101001844 น.ส. กุณช์ลภัส สุขสุเมฆ
642101001849 นาย ชานนท์ กุลศรี
642101001851 นาย กฤตตฤณ ขอวรกลาง
642101001857 นาย นพวา วงศ์กิจเจริญ
642101001858 เรือเอก วันชัย สุทธิธารธวัช
642101001859 น.ส. พรประภา สบู่แก้ว
642101001861 นาย ธนาวุฒิ ไตรโสภณ
642101001864 น.ส. กนิษฐา อุเทนะพันธ์ุ
642101001866 น.ส. ธิดารัตน์ จันทร์จ าปา
642101001867 นาย เจษฎา ทิพย์มณี
642101001868 น.ส. นาสรีน ศิลปโรจน์
642101001872 นาย วุฒิชัย พลอินทร์

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
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ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,342 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล
642101001881 น.ส. จิรารัชช์ สติค า
642101001884 น.ส. อรพรรณ จงจิตเกษม
642101001900 น.ส. เพ็ญพิชชา ศรีฟ้า
642101001902 น.ส. สมัชญา งามแสงสิริทรัพย์
642101001903 นาย ชาคร สุวรรณะชฎ
642101001906 น.ส. สิรินันท์ พุฒเมือง
642101001909 น.ส. ศศิวพร ตันตินิธิพงษ์
642101001910 น.ส. ภัทรา เลิศอุทัย
642101001917 น.ส. พรรณนารายณ์ เอ่ียมประโคน
642101001920 นาย รักชัย สิทธิภาคย์
642101001928 น.ส. มณัลยา หมาดหล้า
642101001934 นาย พศิน ชิวขุนทด
642101001936 น.ส. ฐิติเวทยา ใหญ่กระโทก
642101001943 น.ส. ญาดา บุญยะมนิตย์
642101001945 นาย กิตติคุณ กุลทิพย์มนตรี
642101001949 น.ส. นันทพร ว่องไวพาณิชย์
642101001961 น.ส. อัญชิสา เรืองสูง
642101001966 นาย จตุภูมิ พุ่มด า
642101001970 น.ส. สุภญาดา มณีนิล
642101001971 นาย ธเนศ ไตรยวีร์
642101001973 นาย ไชยชาญ สุทธิวราภิรักษ์
642101001976 นาย บุรินทร์ จันทร
642101001979 นาย ซอฟวัน สูเด็ง
642101001992 น.ส. ณิชา กฤษณพันธ์ุ
642101001995 น.ส. ภูรีรัช โคตรหานาม
642101001997 นาย อิทธิพงษ์ อินทยุง
642101002000 ส.ต.ท.หญิง สุชานาถ ไชยราชา
642101002002 น.ส. ดนิตา อัศวทานนท์
642101002011 นาย ธีรพันธ์ ลิมสัย
642101002014 นาย อภิชาติ เหมสลาหมาด
642101002017 น.ส. วันธน ณัฐติกัญโชติทาดา
642101002020 น.ส. อมรรัตน์ ปรีดีชม
642101002028 นาย กษิดิทธ์ิ แก้วเกร็ด
642101002030 นาย ณัฐวัตร ศุภพฤกษ์

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
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ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,342 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล
642101002032 น.ส. เพ็ญศิริ กิตติประพันธ์
642101002037 น.ส. ณัฐธิดา โพธ์ิแก้ว
642101002040 นาย ไทยคม อ่องรัตนา
642101002041 นาย ปฐวินทร์ นิลมาล
642101002049 นาย ปิยพัทธ์ จันต๊ะคาด
642101002050 นาย ราชวัตร กล่ันเรืองแสง
642101002051 นาย ชยนัฎฐ์ เลิศรัชตะปภัสร์
642101002057 นาย วรภพ ทองจันทา
642101002059 น.ส. แพรรวี สาครินทร์
642101002060 น.ส. ธันยธรณ์ อกอารีย์
642101002065 น.ส. จิดาภา อวยพร
642101002073 นาย วีรวัฒน์ ชูเลิศ
642101002074 น.ส. พรทิพย์ พวงศรี
642101002077 นาย พิรุณ ทองวันดี
642101002085 น.ส. อภิญญา เลิศสุทธิชวาล
642101002091 น.ส. จุฑามาศ เรืองเดช
642101002095 นาย ธิติพล ศรีไตรรัตน์
642101002099 น.ส. จันทร์จิรา แก้วช่วย
642101002105 นาย ปฏิพัทธ์ แสงนิกุล
642101002109 น.ส. พชรพร ปานปรีชา
642101002119 นาย วสุวัตน์ แซ่จึง
642101002120 น.ส. วนิดา ทรัพย์สัณฐิติกุล
642101002126 น.ส. ธนิดา โพธ์ิสอาด
642101002129 น.ส. พุทธิดา ศิริพุทธ
642101002146 น.ส. สุธาทิพย์ สุวรรณเดชา
642101002147 น.ส. ชนาภา ชารีแสน
642101002148 น.ส. ชินศรา ดีโอคัมโป
642101002156 น.ส. วรรณลันตรี อามะ
642101002168 น.ส. พอพันธ์ุ นิลวงศ์
642101002169 น.ส. แพรวพิสุทธ์ิ ศรีอยู่พุ่ม
642101002173 นาย ประกาศิต ล้ิมปัญญาเลิศ
642101002175 น.ส. ธิดารัตน์ ผางสง่า
642101002186 ส.ต.ต.หญิง พิชินาถ ทุ่นใจ
642101002187 น.ส. สุนิตา เผือกผ่อง

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
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ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,342 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล
642101002189 สิบต ารวจโท ธีรวิศิฏฐ์ สุโพธ์ิ
642101002190 น.ส. แคทลียา อีทวิงเจอา
642101002193 น.ส. ณิชาภัทร ศรีสุคนธ์
642101002196 นาย กฤตธน นิจดลฤดีชัย
642101002207 นาย วิเชียร แสงค า
642101002213 นาย พุทธวัฒน์ เกิดผล
642101002222 น.ส. ญาณิศา แก้วประดิษฐ์
642101002227 นาย ฐณะวัฒน์ พัฒนพรวิจิตร
642101002231 น.ส. ชลธิชา จันทนารักษ์
642101002234 นาย ศิรายุ รัตนวงศ์
642101002241 น.ส. ปิยะณัฐ ฉุ้นประดับ
642101002245 น.ส. กัญญ์กัณยา ลิมาชาน
642101002246 น.ส. พรกนก เดชารัตน์
642101002247 น.ส. เกษรี อุดม
642101002250 น.ส. นภัทร์ธมณฑ์ ปัญญารัตน์
642101002254 นาย ศุภนิต ชินเกียรติสกุล
642101002255 น.ส. พลอยนภัส นิธิกุลเศรษฐ์
642101002257 นาย ธนากร ปุรารัมย์
642101002264 น.ส. นฤมล ทุเสนะ
642101002265 น.ส. สุภิสรารัตน์ คงไพรสันต์
642101002269 น.ส. กนกวรรณ สิงห์สกุล
642101002290 น.ส. อนัญพร จันทร์แย้ม
642101002295 น.ส. ศุภาพรรณ ลิมปิชัย
642101002297 น.ส. กนกวรรณ สัมฤทธ์ินันท์
642101002300 น.ส. สิริกร ก้ิมสวัสด์ิ
642101002307 น.ส. วริศา ชีวาพัฒนานุวงศ์
642101002310 น.ส. ตุลสิริ วาตะ
642101002311 น.ส. วชิราภรณ์ เกษร
642101002313 น.ส. สโรชา ภู่อมรรัตน์
642101002315 นาย ฟีโรส มะหะมัดยังกี
642101002322 น.ส. ลัดดาพร จันทรเพ็ญ
642101002324 น.ส. ณัฏฐณิชา อสงไชยวัฒนกุล
642101002325 น.ส. ณัชชา สิริจารุธรรม
642101002329 น.ส. นพรัตน์ ปัททุม

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
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ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,342 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล
642101002331 น.ส. ภิสุชา เบ็ญหมัด
642101002332 นาย ธนาวุฒิ วิริยะพันธ์
642101002353 น.ส. พัฑรา พิริยานนท์
642101002354 นาย ศิวัช ช่ืนอุดม
642101002363 น.ส. อัจฉรียา ไชยนิล
642101002386 นาย พนัส วิทยารุ่งเรืองศรี
642101002392 น.ส. งามสิรี งามทรัพย์มณี
642101002393 น.ส. ชพิสา พละพงศ์
642101002399 นาย ราชวริศ สุขุมมะสวัสด์ิ
642101002400 น.ส. เจสิตา เพชราเวช
642101002403 น.ส. จิรชยา อนันตะ
642101002404 นาย รัฐกรณ์ ปันทนา
642101002412 น.ส. วิกาวี โยมมาก
642101002416 น.ส. จันทร์นุรักษ์ ผลอ าไพ
642101002419 นาย ทองทิพย์ สบานแย้ม
642101002428 นาย ณัฏฐกิตต์ิ จรัสหาญอ่อนตา
642101002430 น.ส. ปาณิสรา พสิษฐ์ธุวานนท์
642101002434 นาย เพ่ิมศักด์ิ สุทธิฤาชัย
642101002439 น.ส. กชพร ประภาวลัยกร
642101002453 น.ส. รุจิดา ชูสุวรรณ
642101002455 นาย ศุภกร ใจเรือน
642101002459 นาย ธนภัทร พงษ์พูลสุข
642101002480 นาย ภัทรพล จันทร์เทพา
642101002485 น.ส. ณัฐญาดา นุ่นเกตุ
642101002486 นาย ณัฐภัทร มีไพบูลย์สกุล
642101002492 นาย อรรถพล อ าพัน
642101002497 นาย ธนาพงศ์ ชูละออง
642101002502 น.ส. ธนภรณ์ ฉวีวรรณ
642101002504 น.ส. อาริยา ใจผูก
642101002509 น.ส. ทิพเนตร จงจิตสถิตม่ัน
642101002521 น.ส. มัญชรี พงศ์เศรษฐ์กุล
642101002522 น.ส. สินีวรรณ วิชา
642101002524 น.ส. จาริดา สุภาอินทร์
642101002527 นาย พัสกร ธรรมสถิตย์วงศ์

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
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ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,342 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล
642101002528 น.ส. เกสิณี พจนานุสรณ์
642101002530 น.ส. ศิริภรณ์ สุกสด
642101002533 น.ส. สิริมา เสนาธรรม
642101002535 นาย ณัฐพล สุดจิตต์
642101002537 นาย วงศธร พ่วงเจริญ
642101002542 นาย ปัจจัย กิฎามร
642101002547 น.ส. ธัญจิรา บัวทอง
642101002556 น.ส. กัญญาสิรี ดีแก้ว
642101002567 น.ส. วิชญา คุณาบุตร
642101002574 น.ส. นุสราภรณ์ มณีมาศ
642101002577 นาย สุพัฒน์ สินธุพันธ์
642101002580 น.ส. กัญญ์ปภัส มณีเจริญกันต์
642101002587 น.ส. รุจาภา จ ารัส
642101002592 นาย ศฤงคาร เสน่หา
642101002595 นาย ภานุวัฒน์ วิเชียรทอง
642101002596 น.ส. นาฏยา วงษ์เจริญสมบัติ
642101002597 น.ส. อุสุมา อร่ามทอง
642101002598 น.ส. จินตพร ชนม์นิภา ดิเรกโภค
642101002599 นาย ชนกนันท์ ทัศนครองสินธ์ุ
642101002604 น.ส. สิริภัทร ขวัญเพชร
642101002605 น.ส. ภิญญา เหลืองอ่อน
642101002610 น.ส. อัจฉริยา ไชยชาติ
642101002612 นาย จาตุรนต์ โพธ์ิขาว
642101002614 น.ส. ณัชชารีย์ อริยนิธิทวีสุข
642101002615 น.ส. ศศิกานต์ สกุลรัง
642101002616 น.ส. ชนานันท์ ขวัญมานิจ
642101002619 น.ส. สุดธิดา ฝ่งตระกูล
642101002627 นางสาว ชนกชนม์ เมืองจันทบุรี
642101002630 พ.ต.ต. ณัฏฐกิตต์ิ โยวะผุย
642101002639 น.ส. กฤษณา เภาศรี
642101002657 น.ส. ปิญชร จิตอุดมธรรม
642101002659 น.ส. สุนันทา ศรีทิพย์
642101002674 นาย ธนภัทร คีรี
642101002679 นาย อัครเศรษฐ์ นันท์ธนาวรกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
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ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,342 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล
642101002682 น.ส. รสธร รุ่งเรือง
642101002690 นาย กันตณัฐ ปานิเสน
642101002691 น.ส. สิตานันท์ บุญญตา
642101002694 น.ส. นิติกาญจน์ ฝาเงิน
642101002699 นาย อรรถสิทธ์ิ บุษปะเกศ
642101002707 นาย เรวัต ศิวชาติ
642101002715 นาย วีรศักด์ิ วิทยาวงค์
642101002721 นาย ศรัณพงศ์ พินนาศักด์ิ
642101002722 น.ส. ธนพร รุ่งเสรีกุล
642101002728 น.ส. วริศรา คงวัธนา
642101002738 น.ส. พิชชารีย์ นวชินกุล
642101002744 น.ส. กรกนก วงศาโรจน์
642101002748 นาย ธราดล กมุทา
642101002750 นาง ศิตา ขมินทกูล
642101002753 น.ส. นฤมล สอนดี
642101002755 น.ส. พัชรา เพชรสองเมือง
642101002762 น.ส. ศิริรัชช์ นกมีรอด
642101002764 น.ส. กันตรัตน์ นามสมมุติ
642101002770 นาย ชัช ศิริพงษ์
642101002774 น.ส. ตวงณัชชา จันทรมัสการ
642101002777 นาย กฤตนนท์ มณีบุตร
642101002787 นาย กิตยางกูร ผดุงกาญจน์
642101002788 นาย กิจชานน ธนัชวานิชกุล
642101002792 น.ส. มลธิณี แจ้งสามสี
642101002802 น.ส. พัชริดา คชารักษ์
642101002818 น.ส. ปริยา เตชะนิรัติศัย
642101002831 น.ส. จิราพร กุจนา
642101002833 นาย อนุพงศ์ วีระพันธ์
642101002835 น.ส. ปาริชาติ เตชะนิรัติศัย
642101002836 นาย เอกชัย มโนวรกุล
642101002842 น.ส. กมลรัตน์ ทิพยมาศโกมล
642101002845 น.ส. พัฒนาพรรณ มะโนชมภู
642101002851 นาย ศิริวัฒน์ ธีระชาญณรงค์
642101002853 น.ส. อนงค์นัยน์ ใจรักษ์

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
 

หน้าท่ี 26 จาก 69



ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,342 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล
642101002855 น.ส. ยวิษฐา ทองย้อย
642101002860 นาย วัชโรจน์ ศรีสังวาลย์
642101002873 น.ส. ชญานิษฐ์ จันทร์เพ็ง
642101002876 นาย สมบูรณ์ ปัญญาพลสกุล
642101002878 นาย กามิล โอกฤษ
642101002880 น.ส. อรัชพร อินทรพฤกษา
642101002888 น.ส. กาญจนา รอดเจริญ
642101002894 น.ส. อตินาฏ เกิดเหมาะ
642101002905 น.ส. ดวงกมล สินไชยกิจ
642101002917 น.ส. วิลาสินี พัฒนภักดี
642101002920 น.ส. ณัชชา เดชสุข
642101002939 นาย ไกรพล กล่อมจิตต์
642101002940 น.ส. ณัฐญาดา สิงหไกรลาศ
642101002953 น.ส. ดวงกมล วาที
642101002959 นาย พร อังกูลพัฒนาสุข
642101002966 นาย ชยพล จิรศรีสกุล
642101002968 นาย ปวริศ อ่อนสัมพันธ์
642101002969 น.ส. ประภัสสร แสนสีแก้ว
642101002974 น.ส. แทนพร วงศ์บุญเกิด
642101002975 นาย วีระศักด์ิ หาญสุวาณิชย์
642101002977 น.ส. วิรากานต์ ศรีสุข
642101002980 น.ส. สุภนิดา ก าลังกล้า
642101002985 นาย ธนวัฒน์ ไข่หนู
642101002987 น.ส. วนิดา ศรีเสาวกุล
642101002991 นาย ศุภณัฐ เชิดชู
642101003000 น.ส. ณัฏฐ์ระพี วงศ์ชนเดช
642101003005 นาย ณัชพล ตรีโทพันธ์
642101003006 นาย ณัชพล หิรัณยะคุปต์
642101003007 น.ส. ณิชมน ถาม่อย
642101003010 นาย วรมนต์ อนันตรัตน์
642101003016 น.ส. วริษา สมาธิ
642101003021 น.ส. กนิษฐา วิเชียรครุฑ
642101003023 น.ส. สิริมนต์ คงร่ืน
642101003031 นาย นัธทวัฒน์ ชาคริตนิรันดร์

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
 

หน้าท่ี 27 จาก 69



ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,342 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล
642101003033 นาย ศุภวิชญ์ จ้ายหนองบัว
642101003040 น.ส. กนกอร แสงรัตนายนต์
642101003043 น.ส. กมลลักษณ์ กล่ินดี
642101003049 น.ส. อมลณัฐ บุญก่อ
642101003058 น.ส. วราภรณ์ หารินไสล
642101003059 นาย ดุจบดินทร์ ลังกาฟ้า
642101003062 น.ส. ปิยะพร นพตลุง
642101003065 น.ส. วริชยา เร่ิมฤกษ์
642101003067 น.ส. นาฏลดา เท่ียงผดุง
642101003076 นาย วุฒิชัย วงศ์ค านนท์
642101003077 น.ส. ปาริสา ศิริพันธ์ุ
642101003089 น.ส. เนตรนภา โกมารทัต
642101003090 น.ส. ภัทรพักตร์ นพนาคีพงษ์
642101003099 น.ส. อังสุรางค์ ขอจันกลาง
642101003102 น.ส. อรชา พรศิริอนันต์
642101003107 น.ส. นุชราพรรณ บุ้งทอง
642101003114 น.ส. นิรมล พิลัยเลิศ
642101003115 น.ส. ศุภรัศม์ิ ผุยลานวงศ์
642101003118 นาย ก้องเกียรติ สังขรัตน์
642101003123 น.ส. เนตรนิษฐ์ คุมปชัยวรรณ
642101003136 นาย เตชธร กุศลศิลปบัญชร
642101003153 นาย กิตต์ิธนาพัฒน์ บารมีเสริมส่ง
642101003154 น.ส. รมย์รวินท์ บุตรเสน
642101003157 นาย วริศ ฤทธ์ิช่วย
642101003162 นาย รัชต์กิจ เฝ้าหาผล
642101003165 นาย ปิยพง ศรีน้ าเงิน
642101003167 นาย ฐกฤต เดชไชยวงษ์
642101003172 น.ส. ปุณยภา ศรีจันทรนนท์
642101003176 นาย ไพฑูรย์ สาลา
642101003187 น.ส. ณัฐธนิกานต์ เย็นสุวรรณ
642101003193 น.ส. กุลธนิยา วิราวรรณ
642101003198 น.ส. สโรชา เพ็งศรี
642101003200 น.ส. นันท์นภัส พุทธกาล
642101003205 น.ส. ณัฐธยาน์ สินโสภณกิจ

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
 

หน้าท่ี 28 จาก 69



ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,342 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล
642101003215 น.ส. ปาณิสรา บุรีรัตน์
642101003226 นาย จิรภัทร ถนอมสัมพันธ์
642101003235 น.ส. เรวดี ลีลารุจิเจริญ
642101003238 น.ส. พรลภัส เข้าะหมาน
642101003260 น.ส. ธัญสินี แดงเอียด
642101003273 นาย ธัมชาติ มุสิกธรรม
642101003285 นาย นิรุตต์ ไวยะรัตน์
642101003286 นาย อิทธิศักด์ิ แก้วคงบุญ
642101003288 นาย พงศ์บวร บัวทอง
642101003294 น.ส. แสนระวี โจระสา
642101003297 น.ส. จุติพร ปลอดโคกสูง
642101003306 นาย หัฏฐวุฒิ พานิกุล
642101003311 น.ส. วิภาดา พวงค า
642101003314 นาย ชวนากร ไทยยังศรี
642101003321 น.ส. กมลชนก พูลพนัง
642101003322 นาย สมภพ ถ่ินรุ่งเรือง
642101003328 น.ส. บุษกร บรรจงรัตน์
642101003329 น.ส. กาญจน์ณิชา สมณะกิจ
642101003330 นาย พงศ์ศิริ ขวัญแก้ว
642101003339 น.ส. บุญสิตา จันทร์วงค์
642101003348 นาย ปกรณ์ จากัน
642101003350 น.ส. พิสุทธินี วงษ์ศรีแก้ว
642101003355 น.ส. ธัญวรัตน์ ธรรมสุกฤต
642101003357 น.ส. ศิรินทิพย์ มธุรส
642101003367 น.ส. กนกวรรณ เช้ือแก้ว
642101003378 น.ส. ประภัสวรรณ สวัสด์ิวงษ์
642101003389 น.ส. ปรียาภรณ์ จินสกุล
642101003397 นาย วรากร นิยม
642101003399 นาย รัฐ คุณานุวัฒน์ชัยเดช
642101003400 นาย นลธวัช แจ้งใจบุญ
642101003402 นาย ปรรณวิสิฐ กาละดี 
642101003403 นาย อมรเทพ มะโนวรรณ์
642101003412 นาย ธีรภูมิ สวนจันทร์
642101003419 นาย จตุพงศ์ โพธินันทวงศ์

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
 

หน้าท่ี 29 จาก 69



ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,342 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล
642101003433 น.ส. จิดาภา ชูโต
642101003434 นาย ชุติพงศ์ เพชรกอง
642101003438 น.ส. หริณโรจน์ ทนุผล
642101003448 น.ส. อรณุศา จันทร์แก้ว
642101003450 น.ส. ชลิดา เปียแดง
642101003452 นาย ธนศักด์ิ ชอบธรรม
642101003456 นาย ไตรปัทม์ ฉัตริยากุล
642101003462 นาย ณัฐพงศ์ ผิวเหมาะ
642101003468 นาย ชุติเดช สงวนวัฒนา
642101003469 น.ส. สุทัตตา โลหสมบูรณ์
642101003477 นาย อัษฎาวุธ ละก าป่ัน
642101003480 น.ส. ณัฐนันท์ อินตะละ
642101003488 นาย พัฒนพงศ์ ร่วมเจริญชัย
642101003495 นาย มกรนนท์ รณสิทธ์ิ
642101003499 นาย สุวิทย์ พยุยงค์
642101003519 นาย สรายุธ แสนเสริม
642101003529 น.ส. จิราภรณ์ ผ่านพิเคราะห์
642101003537 น.ส. ชุติกาญจน์ ทรงมิตร
642101003539 น.ส. พัฒนวดี บัวสาย
642101003541 นาย ภวัต พลเกษตร
642101003550 นาง จิตสุภา เอมโอษฐ์
642101003552 นาย พิพัฒน์ ต้ังตรงสุนทร
642101003556 น.ส. ซอลีฮะห์ เจะเตะ
642101003559 น.ส. บุณยาพร นาคงาม
642101003562 นาย วัศพล เกตุแก้ว
642101003576 น.ส. อัจฉรา หลวงแก้ว
642101003579 น.ส. ภุริษา จงประสานเกียรติ
642101003581 น.ส. ธนัตชนก อินทร์คง
642101003586 น.ส. ศุจีภรณ์ ไชยแสงค า
642101003599 น.ส. ปราญชลี ธีรชิตกุล
642101003611 น.ส. พิชญาภรณ์ ประดับเพชร
642101003615 น.ส. สิรภัทร รัตนพัฒนากุล
642101003617 น.ส. วรัญรดา ตุลยาฐานิต
642101003627 น.ส. ณัฐฐินันท์ ทัศนภักด์ิ

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
 

หน้าท่ี 30 จาก 69



ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,342 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล
642101003647 นาย ศุภชัย ข าเปรม
642101003658 น.ส. เบญจวรรณ ตวงหิรัญวิมล
642101003660 นาย พจน์ ชูทอง
642101003687 น.ส. วรกานต์ สังข์ชุม
642101003690 นาย ธนารักษ์ ตันตยกุล
642101003693 น.ส. ลลิตา ศรียงยศ
642101003698 น.ส. วรกานต์ กาญจนพัฒน์
642101003700 ส.ต.อ. ณัฏฐชัย ศิริเจริญสุข
642101003703 น.ส. พนิดา แท่นแก้ว
642101003706 นาย ชมะนันทน์ ชุมประเสริฐ
642101003709 นาย กรวิชญ์ ล าดับวงศ์
642101003726 นาย ปองพล น้อยผา
642101003729 นาย ไพศาข์ ทิพย์มโนสิงห์
642101003731 นาย ภาณุมาศ ชูพูล
642101003736 น.ส. อาภาวรรณ สุพันธมาตย์
642101003738 นาย เสกสรร คลองร้ัว
642101003740 น.ส. ภัทรมน พงษ์ภู่
642101003747 น.ส. ศิรินภา ห้วยทราย
642101003749 นาย พฎาศรัย เชาวนะกิจ
642101003754 นาย วิรุฒ ไสลรัตน์
642101003764 นาย ธนกร ชีวะโกเศรษฐ
642101003766 นาง วาสนา บูรณกิจวิสูตร
642101003771 น.ส. เพียงรวี เทียมแสงจันทร์
642101003777 นาย สรวิศ พยุงศักด์ิ
642101003785 นาย ธนพัฒน์ ยาธะนะ
642101003788 นาย พีรวัชร์ ศิริลักษณะพงศ์
642101003789 น.ส. อ้อยทิพย์ อวยศิลป์
642101003790 น.ส. เกวลิน จันมโนวงษ์
642101003820 นาย ภาพตะวัน คงพล
642101003822 น.ส. วราภรณ์ ธิยานันท์
642101003823 นาย ณัชพล รามนาถ์
642101003830 ส.ต.ท.หญิง จิตรลดา เดชครุฑ
642101003837 น.ส. อภิญญา ศรีดี
642101003842 ร.ต.ต.หญิง พัชรินทร์ รุ่งเรือง

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
 

หน้าท่ี 31 จาก 69



ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,342 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล
642101003849 สิบต ารวจโทหญิง ปรีดาภรณ์ ดุกสุกแก้ว
642101003855 น.ส. สุชานันท์ รักษ์จันทร์
642101003856 นาย พิเชฐ วิมลวิทยา
642101003857 น.ส. จิดาภา ปัญจธารากุล
642101003858 น.ส. พิชญาภา แสนแสน
642101003860 ร.ต.ต. ไกรสร อบชัย
642101003868 นาย วเรศ แก้วสี
642101003879 นาย พีรพงษ์ หม่ืนอินทร์ชัย
642101003881 น.ส. ติณณมินทร์ ทิวัตถ์เมธาวิน
642101003889 นาย วิษณุพงศ์ ชัยณรงค์
642101003891 นาย ฐานันดร รัตนวิเศษชัย
642101003905 นาย พิพัฒน์ อังศุภมงคล
642101003913 น.ส. สิริณิพัชร์ ไชยสิม
642101003954 นาย ศรัณยพงศ์ วงษ์วิชาพานิช
642101003958 น.ส. ไพรินทร์ สกลสุขสวัสด์ิ
642101003959 นาย ณฐวรรธ วากะมะ
642101003963 น.ส. เปมิกา บุญชู
642101003969 น.ส. ชัชชญา จูฑังคะ
642101003978 นาย ฐากร สวัสด์ิฤทธิรณ
642101003979 นาย สุพัฒน์ ต๋ันแจ้
642101003996 นาย ศุภณัฐ เจือจันทร์
642101004011 น.ส. วิสสุตา อ าพลผล
642101004022 น.ส. สิตานันท์ ชาติประสิทธ์ิ
642101004026 น.ส. คนึงนิตย์ วันค า
642101004032 นาย ชุติพนธ์ สงเดช
642101004039 นาย ชานน บุญนาม
642101004041 นาย ปรัชญา ผาสุข
642101004049 น.ส. ณิชาภัส อพิหรรษากร
642101004054 นาย ไวยกรณ์ ผลวัฒนสุข
642101004066 น.ส. เสาวณิต ชาญณรงค์
642101004070 นาย วชิรวิทย์ วงศ์รักไทย
642101004074 น.ส. วริศรา รักษ์พงศ์
642101004076 นาย วัชรายุทธ คีรีย้อย
642101004077 นาย ศราวุฒิ อังกุลดี

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
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ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,342 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล
642101004078 นาย นพวัฒน์ คนควร
642101004080 น.ส. ปิยพร ดอนสมหมาย
642101004093 นาย ช านาญวิทย์ แก้วน้อย
642101004095 น.ส. ประภาพร เกิดจ๋ิว
642101004102 น.ส. กมลลักษณ์ ธนัตวรานนท์
642101004103 น.ส. มาริษา อุตตะเวช
642101004108 นาย กันต์พงษ์ ธารฤทธ์ิทวีพร
642101004118 นาย เอกราช สิทธิศักด์ิ
642101004120 น.ส. ตฤณาพร นิลผาย
642101004123 น.ส. บงกชธร ด่านรุ่งเจริญ
642101004125 น.ส. ปิยะนุช ลือพงศ์ลัคณา
642101004131 เรืออากาศตรี พันธ์ุเทพ จินาวัฒน์
642101004138 นาย เบญจพล ธิติสุทธิ
642101004142 นาย วริทธ์ ถานิสโร
642101004148 นาย ณัฐ กุลวงศ์วิทย์
642101004162 นาย อภิรักษ์ รุจิระภูมิ
642101004165 น.ส. บุศรินทร์ นุตตะรังค์
642101004170 น.ส. ภัทรียา จินดาวงค์
642101004172 น.ส. จุฑาทิพย์ เหมพันธ์
642101004173 นาย นนทชัย วงษ์ถา
642101004179 นาย วรรณรัตน์ พิเคราะห์
642101004183 นาย อัมซาร์ ซามัน
642101004189 น.ส. ภัสรา พลอยเพ็ชร
642101004194 นาย จักริน เช้ือจักร
642101004220 นาย กฤษฎา ชมจิตต์
642101004222 น.ส. ศุภาพิชญ์ ทรัพย์เมฆ
642101004227 นาย คณุตม์ชน อัมวงษ์
642101004228 นาย ภัทรพงศ์ สังข์เจริญ
642101004229 น.ส. พิมพ์ภรณี อริยชัยกุล
642101004231 น.ส. กัญญาพร บริจาค
642101004237 น.ส. ธนพร นาควิจิตร
642101004241 นาย วรชัย ล้ิมจ ารูญรัตน์
642101004242 น.ส. นฤมล กอนอยู่
642101004245 นาย นิติวุฒิ ดวงแก้ว

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
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ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,342 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล
642101004249 น.ส. ณัชชา รักษ์จันทร์
642101004260 น.ส. พลอย ศิริประเสริฐ
642101004266 น.ส. กัญณัฏฐ์ สินวิรัชพงษ์
642101004267 นาย วีรภัทร สุขศรี
642101004273 นาย ภูริภัทร์ มากสังข์
642101004277 นาย ปกเกศ ทัตตานนท์
642101004278 น.ส. ณัฏฐนันท์ สิงห์สถิตย์
642101004288 น.ส. วรพร วาทิตต์พันธ์
642101004303 น.ส. อมลรุจี ใจแก้ว
642101004307 น.ส. พงศภรณ์ บัวดี
642101004308 น.ส. จินต์จุฑา วีระสุนทร
642101004322 น.ส. พชรมณี พิจิตรศิริ
642101004327 นาย มังกร ดิษฐ์เสถียร
642101004335 นาย ธนัท เสนาธรรม
642101004341 นาย เอกชาติ สารสิทธ์ิ
642101004343 นาย ค าสิทธ์ิ แก้วทอง
642101004345 น.ส. นันทมน โรจนบุรานนท์
642101004353 นาย ดนุวัศ ศศิภิญโญ
642101004362 น.ส. จิดาภา พราวพันธ์ุ
642101004364 น.ส. หน่ึงฤทัย ฐิติเสถียรธรรม
642101004367 ส.ต.ท.หญิง วรรณิสา จาดข า
642101004375 นาย กิตติพงษ์ แทบทาม
642101004376 น.ส. ณัฐกานต์ มนัสเกียรติกุล
642101004391 น.ส. ณัฐพร รัตนวรรณ์
642101004396 นาย สถาพร สงนวล
642101004399 น.ส. รภัสสรณ์ วีระกาญจนพงศ์
642101004404 นาย วิภู สังข์สาย
642101004407 น.ส. ชัชรี โชครัศมีศิริ
642101004408 นาย สาริศ ทวีงาม
642101004412 นาย จิรายุส กล่ินประทุม
642101004433 น.ส. นิศาชล ชนะคช
642101004434 นาย ธนัท ปิยะนนทลี
642101004438 นาย เขมวิทย์ ชมภูพ้ืน
642101004443 นาย พิชณ์พงศ์ พวงพันธ์

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
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ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,342 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล
642101004446 นาย ธีรากิตต์ิ วงษา
642101004453 นาย กิติพงษ์ เมธารัตนากร
642101004455 น.ส. ภัทรพร หลังยาหน่าย
642101004458 นาย ณัฐวุฒิ น้อยศิริ
642101004460 นาย ทศพล โพธิโภคสัมพันธ์
642101004469 นาย มูพัสสีริน ฆอมียอ
642101004510 น.ส. อรพรรณ อังกุระ
642101004511 น.ส. ขวัญนภา ธีรดาภัทรากุล
642101004536 น.ส. อิงกฤษ วุฒิสุวภาพ
642101004541 น.ส. กมลวรรณ สงเคราะห์
642101004556 น.ส. วรรณฤดี ม่ิงยอด
642101004570 น.ส. ชลิดา เพ้งหล้ง
642101004571 น.ส. วรปัญญ์ จิตราวุธ
642101004583 นาย กรวินท์ ก๋ังเซ่ง
642101004588 น.ส. สายชล พูลเจริญ
642101004592 นาย นาวิน แสงศรีจันทร์รัตน์
642101004593 น.ส. กุลภัสสร์ นาคแป้น
642101004598 น.ส. ชนม์นิภา ชาวอบทม
642101004619 น.ส. พรนภา โพธ์ิอ้น
642101004623 นาย สิริสรรพ์ สิริพจนกุล
642101004624 นาย ภิเษก กาญจนากร
642101004630 นาย นัธทวัฒน์ ลิมาชาน
642101004631 นาย ชวพล ช้างกลาง
642101004632 นาย ภัคพล ตังโพธ์ิกลาง
642101004641 น.ส. พรพิมล บุญนะ
642101004644 นาย กฤตชัย ช สรพงษ์
642101004645 น.ส. ละอองทิพย์ เรือนแก้ว
642101004660 นาย ปรมัตถ์ ศรอินทร์
642101004663 น.ส. ภณิดา ถนอมทรัพย์
642101004664 นาย ณัฐพล จันทะคุณ
642101004680 นาย สถาปนิก แก้วแสนเมือง
642101004683 นาย ณภัทร โพธ์ิพุ่ม
642101004685 นาย ศุภกานต์ ศิริรุ่งเรืองวิชญ์
642101004702 นาย กฤษฎ์ิ วิจิตรกูล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
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เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล
642101004704 น.ส. กมลชนก ดีอุดม
642101004705 นาย ภวัต กังสภัทรกุล
642101004711 น.ส. จิราภรณ์ ทวีธนวาณิชย์
642101004722 น.ส. ชนิกานต์ บุญเต็ม
642101004725 น.ส. สุรีวรรณ โตสูง
642101004730 นาย รัชเดช เพชรเครือ
642101004732 นาย เก้ือพงศ์ ชมภู
642101004736 นาย ฉันทัช จารุกลัส
642101004737 น.ส. พัชรี บุสสกร
642101004740 น.ส. อุษาพร ดากระบุตร
642101004743 น.ส. เพชรไพลิน สาวะดี
642101004753 นาย จิรกฤต ปิฎกรัชต์
642101004756 นาย ประพัฒน์ บุญญานุวัตร์
642101004765 นาย ศุภชาติ คล่องเชิงสาร
642101004771 นาย แทนธวัช ล้อถาวร
642101004774 น.ส. กมลวรรณ หว่ันเเสง
642101004779 น.ส. ธัญชนก พรหมพันธ์
642101004794 นาย ณัฐศักด์ิ เจริญพิริยะ
642101004805 นาย ศุภโชค นาวาวิจิต
642101004806 น.ส. กฤติยา วงศ์ใหญ่
642101004815 นาย สุเมธ วิสุทธิวรรณ
642101004831 นาย สารัช เจ๊ะสะต า
642101004837 น.ส. ณัฐสุดา สมเกษม
642101004838 นาย สิทธา พิทยจ ารัส
642101004840 น.ส. อาทิตยา วงศ์วานิช
642101004846 นาย ธงษัษฐี สัตตบุศย์
642101004850 น.ส. พิมพิศา ข าเล็ก
642101004852 น.ส. วศินี แก่นเกล้าเจริญกุล
642101004855 น.ส. ชุลีกร หอยสังข์
642101004857 นาย เขมพันธ์ุ ดวงพรอนันต์
642101004863 น.ส. ศุภกานต์ แก้วภิรา
642101004888 นาย วุฒิภัทร อุดมพืช
642101004892 น.ส. ธัญกร ไตรทิพย์
642101004896 น.ส. สุจิตรา ธนะเศวตร

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
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เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล
642101004900 น.ส. ณัฐกมล สุวรรณภักดี
642101004906 นาย วีรภัทร สง่าจิตร
642101004909 นาย ธีรภัทร์ ศรีค ามูล
642101004912 น.ส. พรรณทิภา กรวิทยโยธิน
642101004921 นาย กิตติมศักด์ิ เวสสุวรรณ
642101004926 นาย ผดุงศักด์ิ โค้วศิริ
642101004931 น.ส. ชลัยลักษณ์ การดี
642101004936 นาย กฤษดา สมิตนันท์
642101004944 น.ส. พัทธ์ธีรา แช่มช่ืน
642101004954 น.ส. ณัฏฐิพร พิมพา
642101004960 นาย ธ ารงศักด์ิ สุนทรภัค
642101004972 นาย ศุภณัฐ ภัทรพิศาล
642101004975 นาย เชาวน์ลภัส เลิศผกากุล
642101004980 นาย ณัฏฐ์ แก้วด า
642101004981 น.ส. นฤมล แก้วด า
642101004987 น.ส. ธัญญธร ภิญโญพาณิชย์การ
642101004994 เรืออากาศโทหญิง ณัฐวรินทร์ ภาคาหาญ
642101004996 นาย สุนทร มู่เก็ม
642101004998 น.ส. สิริภัทร บุญปลอด
642101005001 น.ส. วลัยพร ผิวขม
642101005018 นาย ศิร์การ เอ่ียมสุนทรวิทย์
642101005021 นาย วัฒนา อุตเสนา
642101005022 นาย ทัศน์ภูมิ ลิปิกรโกศล
642101005025 นาย ชนาธิป แก้วประเสริฐศรี
642101005038 นาย ณัฏฐ์พัฒณ์ ฐีระเวช
642101005061 น.ส. ปาณิสรา อดุลยฤทธิกุล
642101005062 นาย สมเกียรติ พรชัยพิมลพันธ์
642101005064 น.ส. วริศรา จุฬามณีรัตน์
642101005070 น.ส. เบญญา ชัยนุวงค์
642101005076 นาย พิทักษ์ เลิศวณิชย์วัฒนา
642101005097 น.ส. วรัมพร โฆสิต
642101005099 นาย กอบชัย ขวัญมงคล
642101005108 น.ส. ติณณ์พิชา วิโรจน์เตชสุนทร
642101005111 นาย นลธวัช ผดุงเกียรติ
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เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล
642101005113 น.ส. นพวรรณ แท่นเล็ก
642101005129 น.ส. ฐิติพร นิรันดร์สุข
642101005141 นาย ธีรัช ตันติยสวัสด์ิ
642101005145 นาย ศิริพัฒน์ ขิงหอม
642101005159 ร้อยโท สกลพัฒน์ ชาญมงคลพาณิชย์
642101005162 นาย ภูรินท์ แสงดี
642101005169 น.ส. จุฑาธิปัตย์ เทศแก้ว
642101005174 น.ส. ปภาวดี สร้อยสวรรค์
642101005175 นาย ธีร์นภัส ปรากฏมาก
642101005178 น.ส. นรีพร ทองค า
642101005179 นาย กิตติทัต ปัญญามงคล
642101005182 น.ส. วีรญา แสงค า
642101005184 น.ส. รัตนากร ฐิติสุรวัฒน์
642101005199 นาย สิรภพ บุญมีประกอบ
642101005202 นาย กฤติกะ วรฉัตร
642101005204 นาย นพรุต พุฒตาล
642101005207 น.ส. วรรณวิสา หนูวัน
642101005208 น.ส. ภัทร์สิริ อุปไพร
642101005213 น.ส. ฉัตรชนก ทนงศักด์ิ
642101005215 น.ส. ชนันท์กานต์ ขันทอง
642101005227 นาย ธนวัฒน์ โซว
642101005229 นาย ธนพล ลายหงษ์
642101005230 น.ส. กนกวรรณ เธียนชัยวัฒนา
642101005232 น.ส. วิชชุดา แซ่แต้
642101005244 น.ส. ณัฐชยา ปานใยสมบูรณ์
642101005269 น.ส. ธมลวรรณ หิรัญสถิตย์พร
642101005281 นาย อับดุลสลาม สาเมาะ
642101005286 น.ส. ณัฏฐวรรณ ช่อแก้ว
642101005306 น.ส. นัจนันท์ เล่ียงทรชน
642101005310 นาย ประสงค์ บางยับย่ิว
642101005324 น.ส. อโรชา เกิดอยู่
642101005329 นาย วรเมธ หนูบรรจง
642101005336 น.ส. จิราภา ตรีสัตย์
642101005356 น.ส. กนกพร จัดเจน

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
 

หน้าท่ี 38 จาก 69



ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,342 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล
642101005359 น.ส. นพกร ไพศาลม่ันคง
642101005360 น.ส. กุลธิดา ใจหนักแน่น
642101005370 น.ส. จิราพร ฉลองธรรม
642101005374 นาย อัสลัน ถ่ินเกาะแก้ว
642101005378 น.ส. ปิยะดา ผาสุข
642101005380 น.ส. ธัญชนก หิรัญเดช
642101005383 น.ส. ปานฟ้า พรหมแก้ว
642101005386 น.ส. ใหม่ สาธุเสน
642101005387 นาย อัครวิธ จิตตานุปกรณ์
642101005393 นาย สราวุฒิ จูฑะพันธ์
642101005399 น.ส. จีระนันท์ เดชสุธรรม
642101005410 น.ส. พรนภา ตีรถะวรวรรณ
642101005422 นาย ทัตธน จันสมาขาว
642101005428 น.ส. นรัชชา สรรพภาษิต
642101005431 นาย วัชรพล บุญธรรม
642101005443 นาย นพณัช สกุลเกษมชัย
642101005451 น.ส. นันทัชพร บุญมี
642101005453 น.ส. นวพร ทองคมข า
642101005458 น.ส. อมรประภา แผ่นศิลา
642101005462 นาย วิริยะ พีระพัฒนพงษ์
642101005481 นาย อนิวรรตน์ คิวฝอ
642101005493 นาย ภูผงาด เพชรสงฆ์
642101005505 น.ส. กนกวรรณ ป้ันสกุล
642101005507 น.ส. ธันท์ชนก อินต๊ะวิน
642101005509 น.ส. รัชตา สาธุเสน
642101005514 น.ส. วาสิตา วราสิทธิชัย
642101005520 นาย สุขุม วรรณะเดชะ
642101005521 น.ส. ธัญชนก ขุนช านาญ
642101005527 น.ส. ณัฐธยาน์ มหิงสุพรรณ์
642101005542 น.ส. ก่อฝัน บริสุทธ์ิสวัสด์ิ
642101005543 นาย พงษ์ศักด์ิ ลังกายศ
642101005546 น.ส. นิชนันท์ เผือกพูลผล
642101005556 น.ส. ชาลินี ฤกษ์มาก
642101005561 นาย กิตติศักด์ิ ภิญโญย่ิง

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
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ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,342 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล
642101005562 น.ส. นฤชยา สกุลภักดี
642101005563 น.ส. ปภัชญา ชัยพล
642101005573 น.ส. ณิชากาญจน์ ศิรกาญจนวาณิช
642101005575 ส.ต.ต. ปรีดี จงธรรมวัฒน์
642101005580 น.ส. ผกามาศ สงวนราษฎร์
642101005585 นาย ตรีภพ เบญจวนิช
642101005587 น.ส. รวินดา สุขสว่าง
642101005588 สิบต ารวจโท ดนุสรณ์ มากจงดี
642101005604 นาย กฤษฏิ จิตอารยะกุล
642101005611 นาย ประกิต ลาวัณย์สกุลวงศ์
642101005619 นาย ภานุพงศ์ นุสติ
642101005628 นาย ณัฐพล พูลแก้ว
642101005634 น.ส. จุฑาธิป มันยานนท์
642101005645 น.ส. รามิล ภพลือชัย
642101005646 นาย ชัยรักษ์ หริรักษ์ด ารง
642101005657 นาย สุธน เปียนขุนทด
642101005666 นาย วัฒนชัย ชนะจน
642101005667 นาย ณัฏฐวีร์ ผาสุข
642101005668 น.ส. ฐานิศรา หนูชัยแก้ว
642101005670 นาย พศวีร์ ศิริสราญลักษณ์
642101005675 นาย ธนกฤต สมบัติวรรณทนา
642101005678 นาย นัชพันธ์ สุทธ์ิอาภรณ์
642101005680 น.ส. ชวิศา มณีโกศล
642101005709 น.ส. จุฑามาศ พวงเทพ
642101005713 น.ส. จิรัตติกาญจน์ เพชรฤทธ์ิ
642101005714 นาย กฤษฏ์ิ มนูญญา
642101005715 น.ส. ชนินาถ ย่ีตัน
642101005717 นาย ศุกล แก้วเจริญ
642101005723 น.ส. ญาวริน ธนะศุภสิริ
642101005765 น.ส. อริสา เกตุนุ้ย
642101005777 น.ส. จิตสุภา แสงไชย
642101005779 น.ส. ณมาภรณ์ ชินนะประภา
642101005782 น.ส. สิริอาภา เพชรพงศ์
642101005792 น.ส. สิริพร ทุ่งสง

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
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ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,342 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล
642101005798 น.ส. นิธิพร มงคลลาภ
642101005802 น.ส. ธนภัทร์ สว่างศรี
642101005806 นาย นครินทร์ นพสงค์
642101005811 น.ส. กัญญาณัฐ นพสงค์
642101005823 น.ส. กชกร เล้าสุวรรณ
642101005826 น.ส. มนัสนันท์ ด่านมงคลทิพย์
642101005839 น.ส. พิมพ์พนิต ศรีวรกุล
642101005849 น.ส. สุธิดา จันทรินทุ
642101005852 นาย กชโมกข์ ตันตินนท์
642101005857 น.ส. วรญาดา วรสันต์
642101005859 น.ส. สิตานัน ธนะวัฒนานนท์
642101005860 นาย วศิน นาจอมทอง
642101005863 น.ส. นภัสรา สันตยานนท์
642101005867 น.ส. นลินนิภา รัตนภู
642101005868 น.ส. ญานิศา มานุบุตร
642101005876 น.ส. ธิรารัตน์ พร้อมประเสริฐ
642101005901 นาย สุกนต์ธี สุขเก้ือ
642101005902 น.ส. ชนิกานต์ ไทรงาม
642101005913 นาย กฤดินันท์ ทองวงศ์
642101005914 น.ส. ณัฐนันท์ คณาจันทร์
642101005916 น.ส. ณัฐวรรณ ภู่ทอง
642101005923 น.ส. หยาดรุ้ง แซ่พัว
642101005925 นาย ปรัชสกุล ทิพจรูญ
642101005928 น.ส. อังคณา สงย้อย
642101005943 นาย ไกรวุฒิ ดุจเมืองแมน
642101005946 น.ส. ซาฮาร่า อิตัน
642101005947 นาย ภัทรชัย สุขกล่ า
642101005949 นาย ทักษ์ดนัย สินสาย
642101005958 นาย เกริกเกียรติ สุขเนาว์
642101005984 นาย สิรณัฐ กรรณสุทธ์ิ
642101005995 นาย วรุตม์ กาญจนวิกัย
642101006007 นาย พัชรพล พุฒทอง
642101006026 นาย ภควัต อธิภัคกุล
642101006034 นาย ฉันทวัฒน์ สูงกิจบูลย์

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
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ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,342 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล
642101006037 น.ส. สิริกร โพธ์ิทักษิณ
642101006041 นาย วุฒิศักด์ิ ลาละคร
642101006064 นาย ธนาชิต วงษ์เคลือบ
642101006073 น.ส. วันวิสา กุกุทพันธ์
642101006080 น.ส. อัญชิษฐา เจียมกรกต
642101006094 นาย ภาวัช พู่พงศ์ไพบูลย์
642101006141 น.ส. ธัญลักษณ์ เพ็ชรประสิทธ์ิ
642101006145 นาย วาทิศ ด่านรุ่งเจริญ
642101006150 น.ส. ปฐมา มนต์ค า
642101006168 น.ส. สุพรรษา สระทองแอ่น
642101006173 นาย โรจนินทร์ ภูวสุริยนิธิโชติ
642101006174 น.ส. ชุติมา เปล่งแสง
642101006177 นาย ซาฟีอี มะยีแต
642101006178 น.ส. จุฑารัตน์ เง็กเอ่ียม
642101006187 นาย ณัฐกร สิงฆาฬะ
642101006206 น.ส. นภัศรา วิวรรณธนานุตร์
642101006216 นาย อานนท์ พ่ึงพาญาติ 
642101006222 น.ส. วรันดา แสงเหมือนเพชร
642101006223 น.ส. ทิพอัปสร รุ่งทวีมนัสชัย
642101006228 นาย วรกาญจน์ สืบสุโท
642101006251 น.ส. ชลดา แก้ววรรณา
642101006252 น.ส. ขวัญจิรา สุวรรณรัตน์
642101006255 น.ส. ธัญวรัตน์ ธงภักด์ิ
642101006267 นาย พงศ์ธร ประจง
642101006279 น.ส. โสรยา ศรีค า
642101006283 น.ส. ณัฏฐณิชชา กุลชยาธนศักด์ิ
642101006293 นาย ประกาศิต อิทธิฤทธ์ิ
642101006297 นาย สุริยัน สุปินะ
642101006311 นาย ณัฏฐ์ รันทกิจธนวัชร์
642101006324 น.ส. สิริภัทร์ พ่ึงสันเทียะ
642101006327 นาย ณกรณ์ มินพิมาย
642101006332 น.ส. นารินทร์ แสงศรี
642101006342 นาย รัชกร เขาวงษ์
642101006343 น.ส. ณัฏฐ์ชัญญา พันธ์ุมณี

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
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ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,342 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล
642101006351 นาง ณัฐกฤตา เอ่ียมประภัสสร
642101006359 นาย ทศพร เพชรสถิตย์
642101006366 น.ส. สุวิชา บุญญานุพงศ์
642101006367 น.ส. พรชนก เหรียญเจริญ
642101006368 นาย ปล้ืมมานัส ชูสวัสด์ิ
642101006383 น.ส. สัญห์วจี เสียงเอก
642101006385 น.ส. กิตติมา อินต๊ะวงศ์
642101006391 น.ส. ปิยธิดา กันปาน
642101006392 น.ส. ธิติกานต์ ก้อนกู่
642101006400 นาย ธาวิน วรรณธรรม
642101006410 นาย ณัฏฐ์นนท์ ชาญเช่ียว
642101006415 นาย ณัฐพงศ์ ตันกายา
642101006423 นาย ภานุทัศน์ นัดสาสาร
642101006427 นาย ณัฐดนัย เหล่าเขตกิจ
642101006428 น.ส. กฤษณา นันทกิจ
642101006436 น.ส. โซไรดา โต๊ะยิ
642101006437 น.ส. ญาณาภรณ์ วงษ์จินดา
642101006444 นาย ธีมนต์ เดชอุฬาร
642101006457 น.ส. ญาณิศา ศิริ
642101006459 น.ส. ธนัชพร มักสัมพันธ์
642101006477 นาย กิตต์ิอนันต์ รุจิณรงค์
642101006480 นาย พิริยกร ดีเสมอ
642101006493 น.ส. ณัฐวดี วงศ์กาฬสินธ์ุ
642101006494 น.ส. ณัฐศมน ศรีศรัยมณี
642101006507 นาย ศิวางกูร บุญเต็ม
642101006515 น.ส. วรรณกานต์ บุญอินทร์
642101006519 น.ส. ปลายฟ้า บุนนาค
642101006522 นาย จิรกิตต์ิ เครือษา
642101006525 น.ส. อุษณา แซ่พ่ัว
642101006531 นาย สุวพิชญ์ พยัคฆพงษ์
642101006542 น.ส. ณัฐวจี เอ่ียมโภคทรัพย์
642101006552 นาย ศิริวุฒิ ธรรมศิริ
642101006553 น.ส. สุทธิดา เจียวก๊ก
642101006565 นาย ชิษณุพงศ์ ศรีวรรณชัย

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
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ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,342 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล
642101006569 น.ส. วีริยา จันทร
642101006594 นาย ขจรศักด์ิ บุญจริง
642101006604 นาย ปิติภพ การุณยวนิช
642101006607 นาย ธรรมสถิตย์ จิตรานุกิจกุล
642101006612 น.ส. วันปรีดี ค ารพม่ิง
642101006618 น.ส. จิรณัฐ เหมราช
642101006619 นาย ชยานันต์ งามศิริ
642101006622 น.ส. รุจิกาญจน์ ธรรมคุณพิทักษ์
642101006626 นาย พรภวิษย์ ศิริวงศ์มงคล
642101006629 น.ส. สุนัฐชา ปรีเปรม
642101006630 น.ส. ประดิชญา หนูฉ้ง
642101006646 นาย ธนบดี ปานะโปย
642101006651 น.ส. กันต์ฤทัย โพธ์ิเต้ียเทียม
642101006655 นาย ภูวนาท คงคา
642101006656 น.ส. สุพัชชา อรัญยถาวร
642101006676 นาย อนิรุทธ์ อุสัยนี
642101006679 น.ส. นัทธมน ทองจันทร์
642101006691 นาย เจน เปล่งเกียรติกุล
642101006719 นาย ก่อศักด์ิ สุพัฒนะกรกิจ
642101006726 น.ส. ปวีณา สวัสด์ิม่ิง
642101006733 นาย กริษฐ วสุอาภา
642101006734 น.ส. ภัชริยา ณ นคร
642101006737 นาย วุฒิพงศ์ เป่ียมประดาษ
642101006747 น.ส. อริสรา โพธ์ิช่ืน
642101006760 น.ส. เอ้ืออารีย์ ภูชมศรี
642101006773 น.ส. กนกชนม์ ภักดีพรหมมา
642101006775 นาย ชาคริต บุญยวง
642101006781 น.ส. กฤตพร กลยณี
642101006792 นาย ภาวิช เพียรชนะ
642101006799 นาย ณพัฒน์ สุขสวัสด์ิ
642101006814 น.ส. ณัฐกฤตา นันตา
642101006817 น.ส. สุภาวดี บุญถนอม
642101006827 น.ส. ฐิติพร สิงสุข
642101006828 น.ส. แสงมณี ค าจันทร์

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
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ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,342 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล
642101006836 นาย ปรมินทร์ เค้าอุทัย
642101006844 น.ส. ธนภรณ์ ใจธรรม
642101006845 นาย ธนากร พรหมเสน
642101006850 นาย ปริชญา แสงจันทร์ทะนุ
642101006851 น.ส. สุธิมา เช้ือแหลม
642101006853 นาย กิติเมศวร์ เลิศถิระศิริกุล
642101006894 น.ส. ฟ้าใส ถนอมรอด
642101006897 น.ส. แทนหทัย พงศ์วิริยะศิริ
642101006903 น.ส. ปิยะวัลย์ สิริคุตตานนท์
642101006904 นาย วรัญญู จุปะมะนัย
642101006911 น.ส. พุธิตา ป่ินทองพันธ์ุ
642101006912 น.ส. อาพันธ์ชนก กุศลศิลป์วุฒิ
642101006913 น.ส. ชลดา วศินยนต์
642101006929 นาย อรรคพล ด าเนินผล
642101006940 นาย วงศธร ท่าพริก
642101006941 น.ส. เสาวลักษณ์ สุโขวัฒนกิจ
642101006942 น.ส. ฐิตินันท์ ศรีทัน
642101006948 น.ส. วิชญภา แย้มโกสุม
642101006957 นาย ปรัญชัย ศรีไพศาลเจริญ
642101006980 น.ส. สุชัญญา ชัยเนตร
642101006981 นาย ฐานวีร์ จันทวาท
642101006983 น.ส. จินต์ศจี ประกิจ
642101006994 น.ส. รมิตา โพตาติ
642101006995 น.ส. นทิตา ไทยศิริ
642101006998 นาย เกียรติขจร เนตินิยม
642101006999 น.ส. จิราภรณ์ ย่ิงค านึง
642101007001 นาย ธเนศ ช านาญนา
642101007004 นาย พงศธร อุทัยศรีผดุงกุล
642101007007 นาย ฉัตรกุล คงตระกูล
642101007022 นาย วิวรรธน์ บุญจันทร์
642101007037 นาย ณัฐพันธ์ุ เทียนแก้ว
642101007049 น.ส. ณัฏฐา นิลยาภรณ์
642101007050 น.ส. อภิชญา พัดแก้ว
642101007067 น.ส. เบญญาภา ลุนบุดดา

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
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ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,342 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล
642101007072 น.ส. ดารารัตน์ เมืองจีน
642101007082 น.ส. นัฐธิดา รัฐจักร
642101007107 นาย วโรตย์ จิระพงศ์ศักด์ิ
642101007123 น.ส. วนัสนันท์ แม
642101007138 น.ส. ปัณชญา บุญตระกูล
642101007140 นาย ศิริกร สุริบุตร
642101007153 นาย สิริพงศ์ ล้ิมพัธยาเนตร์
642101007160 น.ส. โศรดา หนูแย้ม
642101007163 น.ส. ญานิกา สุทธิวิวัฒน์
642101007165 น.ส. อภิรมล งามละม้าย
642101007169 นาย ชยดล กิจวิสาละ
642101007184 นาย เอกภพ อ่วมสวัสด์ิ
642101007189 น.ส. เบญญา เจียรวาปี
642101007194 น.ส. อิงฉัตร สุภาพยาม
642101007200 นาย กฤษณาศิษฐ์ สุริยะวโรกุล
642101007210 น.ส. จิตระวี ล่ าปิยะ
642101007220 น.ส. ภัทราพร เทพนรินทร์
642101007221 น.ส. อริยนาฏ คุรุเจริญ
642101007226 น.ส. จารุวรรณ จันทร์จิตรจริงใจ
642101007245 น.ส. จิรัชญา สิทธะเมธา
642101007250 น.ส. จินต์จุฑา หวานแก้ว
642101007256 นาย ธณุพล เชิดวรพงศ์
642101007257 นาย ธัญภัทร น าสุวิมลกุล
642101007259 นาย ธัญพจน์ น าสุวิมลกุล
642101007267 น.ส. ชญารพี ชาญศุภภัช
642101007269 น.ส. แพรทิพย์ ชาติสวัสด์ิ
642101007280 น.ส. พิมลพรรณ บุญวรรณ
642101007288 น.ส. ปุญญิศา รักษ์วงศ์
642101007290 น.ส. ธญานี ศรีสุขย่ิง
642101007294 น.ส. กัญญาณัฐ จุลเกตุ
642101007306 น.ส. สุรัสวดี แปะทา
642101007314 น.ส. ณัฐนรี เก้าเอ้ียน
642101007319 น.ส. ศุภวรรณ ไวยศิลป์
642101007342 นาย เหมภาส เทียนจวง

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
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ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,342 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล
642101007359 นาย ไกรสร บุญคง
642101007361 นาย ฑีฆาสุพพัต ล่ิมภัทรวงศ์
642101007362 นาย ชวิพิชญ์ ใจใหญ่
642101007364 น.ส. เนตรนภา ศรีคราม
642101007370 น.ส. พันธ์ุทิพย์ วงศ์ทิพย์
642101007371 น.ส. ชญาณ์นันท์ รุจิธินาวัศร์
642101007380 นาย พาทิศ หนูแย้ม
642101007381 น.ส. ทิพวรรณ ทะเสนฮด
642101007383 น.ส. รัตติยากร ชาตรี
642101007400 นาย คมสันต์ จันทรเสนา
642101007402 น.ส. วชิรวรรณ หงส์เพชรรศมี
642101007403 น.ส. ภัทรสุดา ถาอินทร์
642101007405 น.ส. กัญณัฏฐ์ สิทธ์ิรดาธนิสร
642101007408 ว่าท่ี ร.ต.ท.หญิง รังสินี ลาภลาวัณย์
642101007412 น.ส. จิรนันท์ สุขใส
642101007423 น.ส. ธนาภา น้อยแสง
642101007428 น.ส. ปวิชญา ศิลป์สวัสด์ิ
642101007431 น.ส. รวิภา อากาศโชติ
642101007451 น.ส. แพรพลอย บวรสมสฤษด์ิ
642101007461 น.ส. เกยูร เชาว์ม่ัน
642101007462 น.ส. อัญญญา บุญวงศ์
642101007468 นาย ยุทธพร บานเย็น
642101007476 น.ส. จิรกมล วุ่นหนู
642101007482 นาย ถิรายุ สุภากร
642101007483 น.ส. ปภัสณัฐ ฉลาดพร้อม
642101007484 น.ส. จริยา พารีสอน
642101007487 นาย อิลมีฮาฟีซี เจ๊ะสารี
642101007513 น.ส. ธัญรดา ด้วงน้อย
642101007514 นาย พันธ์เทพ ศิริชนะ
642101007518 น.ส. ชญานิศ รุ่งเรือง
642101007527 น.ส. นรรจพร สนแก้ว
642101007529 น.ส. เต็มศิริ ทองแผ่น
642101007547 น.ส. อาลักษยา ศิริทรัพย์
642101007563 นาย ศาศวัต เติมประยูร

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
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ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,342 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล
642101007573 น.ส. สุวนันท์ ศรีวัง
642101007587 นาย อนุตร์ ต้ังจิตรเมตต์
642101007591 นาย ปฏิวัติ กาญจนอุดม
642101007597 น.ส. พรพิชญา ปากกล้า
642101007609 นาย ฉัตรชัย ฟักบุญเลิศ
642101007639 น.ส. ศิโรรัตน์ นิรภัยวงศ์
642101007640 นาย ธนภัทร เกิดแก้ว
642101007661 น.ส. มลิวัลย์ วุฒิ
642101007674 นาย ธยาน์ เผือกคเชนทร์
642101007676 น.ส. ภัณฑิรา ประทุมมา
642101007680 นาย ประเสริฐ ปู่สา
642101007682 นาย สิรวิชญ์ ว่องวิจิตรศิลป์
642101007685 น.ส. จินดารัตน์ คุ้มปิยะผล
642101007697 นาย ธีรพัฒน์ แซ่ช่ิน
642101007699 น.ส. ชุติมา เสรีรักษ์
642101007717 น.ส. อัญญารัตน์ ภูเจริญ
642101007718 นาย ภคพล เหง่ียมไพศาล
642101007720 นาย ชูสิทธ์ิ ลิขิตม่ันชัย
642101007721 น.ส. พิมปภา จานทอง
642101007731 น.ส. ภัทรภร วังศรีคุณ
642101007733 น.ส. ฐิตยาภา ช านาญ
642101007742 น.ส. วิวัน หม่ืนสุวรรณ
642101007743 นาย จินดา จู้จินดา
642101007744 น.ส. กนกวรรณ ไชยพูน
642101007760 น.ส. กนกพร นิสรา
642101007775 น.ส. รุจิรา อันท่ีบุตร
642101007779 น.ส. อภิญญา อุปนันไชย
642101007780 น.ส. หน่ึงฤทัย หนุนยศ
642101007781 น.ส. เข็มทอง ชัยสุวรรณ์
642101007789 น.ส. ปาริชาติ พุ่มนวล
642101007797 น.ส. ณัฐธดาภัส ค าปลุก
642101007806 นาย จิระชัย หลักค า
642101007812 นาย ณรงค์ศักด์ิ จันทร์พวงทอง
642101007814 นาย ภูรินท์ ณ พัทลุง

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
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ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,342 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล
642101007816 นาย สิทธิกร ทวีคุณ
642101007818 นาย ปัญญพัฒน์ แปลงรัตน์
642101007822 น.ส. ณัฏฐริดา บุทธยักษ์
642101007826 นาย จิรวัฒน์ สุวรรณเกษร
642101007827 นาย ภูริวัฒน์ รักษ์สุวรรณ
642101007830 น.ส. อวัสดา รัสมโน
642101007831 นาย ณัฐณรงค์ สูฝน
642101007834 นาย ธาม ชัยดิเรก
642101007866 นาย ธนากร โชติเนตร
642101007874 นาย นิพิฐพนธ์ เฉลิมพร
642101007876 นาย ชยุตม์ พลสยม
642101007878 นาย อัสรี มีเตะ
642101007891 นาย อภิชัย ธูปะเตมีย์
642101007893 น.ส. วรางคณา ไทยเจริญ
642101007895 นาย ฐิติวัสส์ ดิสรพงค์
642101007897 น.ส. ณัฐมน แก้วเรือง
642101007914 น.ส. อรวรา ณ สงขลา
642101007921 นาย อิทธิศักด์ิ ประกอบศรี
642101007926 นาย ศิริวัชร สุวรรณบรรดิฐ
642101007958 น.ส. ณัฐชมนต์ สิงห์วาหะนนท์
642101007964 นาย วิศรุต เตชะสุวรรณวงศ์
642101007965 น.ส. สุนิตตา อีหม่าน
642101007972 น.ส. ภคพร สว่างวิทย์
642101007978 น.ส. พิมพ์พิศา สืบสาย
642101007999 นาย พัสกร คงสาคร
642101008014 นาย สรวิชญ์ งามมีแสง
642101008016 น.ส. พัชร์ชนก อินทรศร
642101008025 นาย ภัทรกร ศิริฟองนุกูล
642101008034 น.ส. กานต์ธิดา ใจอินทร์
642101008042 น.ส. ผกามาศ เกิดสงค์
642101008043 น.ส. ภัสสร ขุนเจียม
642101008048 น.ส. ธรรมวดี ภัทรยล
642101008068 น.ส. ชลผกา สันติสุข
642101008084 นาย จิระศักด์ิ ดวงสะเก็ด

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
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ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,342 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล
642101008088 นาย เบญจศิริณทร์ ศิลานทีกุล
642101008100 นาย วิศิษฏ์ สังข์รักษา
642101008120 นาย พงศนาถ ย้ิมศรี
642101008122 นาย ปุรเศรษฐ์ กลันตรานนท์
642101008128 น.ส. ภัทรพร เอ่ียมพิชัยมงคล
642101008137 น.ส. กันตพร สันตธรรม
642101008139 นาย ณัฐชนน สวยส าอางค์
642101008141 น.ส. ชนม์นิดา ธีญะวุฒิ
642101008154 น.ส. ปรีดาพร บุญแสง
642101008155 นาย ณรงค์ หอรุ่งโรจน์
642101008162 นาย บุญญฤทธ์ิ ชัยมาลา
642101008178 น.ส. รวิสรา รักธรรม
642101008217 นาย อัตรคุปต์ มีฤกษ์
642101008228 น.ส. ตวงพร แสนเสนาะ
642101008236 นาย สุทธิสิทธ์ิ เสริฐสุวรรณกุล
642101008254 น.ส. บุณฑริก ยอมเยาว์
642101008269 น.ส. ภิชยารัตน์ แก้วสุทธ์ิ
642101008285 น.ส. ฑิมพิกา เกษมสุขไพศาล
642101008287 นาย พีรพงศ์ พูลพันธ์
642101008301 นาย ธริศ พูลวงศ์
642101008302 น.ส. รวิพร เช้ือทองฮัว
642101008312 นาย ชินภัทร หนูสงค์
642101008322 นาย นราวิชญ์ เวียงเหล็ก
642101008325 นาย อภิชาติ สุริยวงศ์กุลการ
642101008326 น.ส. นันท์นภัส ภัทรอังกูร
642101008335 นาย กฤษดา มณีพราว
642101008353 น.ส. พริมา ฉันทกุลกิจ
642101008354 นาย วัชรวิทย์ เหมะธุรินทร์
642101008359 นาย ณัฐภัทร ดาราพงศ์
642101008363 ร้อยโท พัฒนศักด์ิ บุญประเสริฐ
642101008365 น.ส. กมลมาลย์ เหล่าพลประทีป
642101008369 น.ส. ชลิดา ทาจินะ
642101008371 น.ส. อธิชา อนันตะ
642101008374 นาย พิชิต ท่องศิริกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
 

หน้าท่ี 50 จาก 69



ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,342 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล
642101008387 นาย ศุภวิชญ์ ชัยมงคล
642101008393 น.ส. ปานชนก ศรประเสริฐ
642101008396 นาย ศิรชัช แก้วเฮียง
642101008402 น.ส. บรรณพร สืบสายอ่อน
642101008405 น.ส. ปาริฉัตร ต่ายหลี
642101008407 นาย วิศววิท อุดมจิตพิทยา
642101008414 น.ส. อรนลิน รมยานนท์
642101008421 น.ส. มณต์ฑิตา สุขจิตต์
642101008448 น.ส. ปิยาอร ไชยานุกูล
642101008451 นาง พิรานันท์ วงศ์ปัญญาถาวร
642101008452 น.ส. ณัฐสรวงกร อ๊ึงโสภาพงษ์
642101008476 น.ส. ศศิกานต์ ทองภูเบศร์
642101008483 นาย กิตตินันท์ เกตุสาระธรรม
642101008492 นาย พัฒนพงศ์ มยุโรวาท
642101008494 นาย ศุภกร บ ารุงพันธ์
642101008508 น.ส. สิริวรรณ ศาศวัตโกศล
642101008511 น.ส. วรัญญา วงศ์อิสริยานนท์
642101008522 นาย ณฐกร ชัยบัณฑิตย์
642101008536 น.ส. ตามตะวัน พันธ์เต้ีย
642101008566 น.ส. ต่วนอารีนะห์ นิยามาร์ 
642101008569 นาย เดชาธร วงษ์สมบูรณ์
642101008570 น.ส. ธนิษฐา ป้อมทอง
642101008574 นาย วรานนท์ ตันรุ่งเรืองทวี
642101008600 น.ส. วริศรา ศาลางาม 
642101008602 นาย ภาสกร ธีระศิลป์วีสกุล
642101008608 นาย กันตทัศน์ สุพรรณชนะบุรี
642101008609 นาย ธนัญชัย ศักด์ิเกียรติก าธร
642101008612 น.ส. นิรชร ขจรไชยกูล
642101008621 นาย เอกพงษ์ รสชุ่ม
642101008626 น.ส. วิรัลพัชร ศรีขาว
642101008634 น.ส. กนกวรรณ ล่ิมมังกูร
642101008635 น.ส. พรกนก พฤทธิฐาปนา
642101008655 น.ส. ศศิ สุขพินิจ
642101008657 นาย นันทิวรรธน์ มณีวงศ์

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
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ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,342 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล
642101008678 น.ส. จารุภัทร เกรียงไกร
642101008683 นาย ราชภพ ศรีหล้า
642101008693 น.ส. เบญจดา พิทักษ์รักษากุล
642101008695 นาย กษิดิศ วงศ์ทอง
642101008697 น.ส. ชวัลรัตน์ ฤทธิสุนทร
642101008726 นาย พงษ์อาภา ต้ังศรานิเชฐ
642101008736 นาย ศักยภาพ ชัยเดช
642101008737 น.ส. ณัฏพรรณ โภคบุตร
642101008743 น.ส. วนัสนันท์ กล่ินประทุม
642101008749 น.ส. ตรีทิพ จงจิตสถิตม่ัน
642101008755 น.ส. อรนลิน อุลมัย
642101008779 นาย ศิวัชศิลป์ เอ่ียมสอาด
642101008780 น.ส. ชนัฏฐา วงศ์สุวรรณ
642101008788 น.ส. ฟาร่าห์ ซ าเซ
642101008797 น.ส. สิรีธร สินสัมฤทธ์ิผล
642101008811 น.ส. วรัญญา ถนอมพงษ์
642101008817 น.ส. กฤษพร ฤทธิชัยด ารงกุล
642101008844 น.ส. ณัฐธิชา ศรีสุกใส
642101008849 นาย ปพน บุญยศ
642101008873 น.ส. พฤกษา ใจเสมอ
642101008875 นาย สิริฤกษ์ ทองกลม
642101008881 น.ส. รพีกานต์ ศาลาน้อย
642101008885 น.ส. วชิราพรรณ ตรีโชติ
642101008895 นาง เพ็ญนภา สุวรรณกูล
642101008932 นาย กัญจน์ภิเษกฐ์ สุวรรณรัตน์
642101008935 นาย เทวิน วรรณย่ิง
642101008944 นาย พีระพล วารีเพชร
642101008945 น.ส. นพธีรา เจนวิถีสุข
642101008958 นาย ชนพัฒน์ เสียงสกุล
642101008960 น.ส. ภาพตะวัน ศิริรัตน์
642101008964 น.ส. ปภาวรินท์ รชตวิริยะกุล
642101008965 น.ส. นภสร ไทยสม
642101008973 นาย อดิเทพ ดวงโต
642101008995 นาย ศิลา ม้ายอง

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
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ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,342 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล
642101009032 น.ส. จินต์จุฑา สายสาคเรศ
642101009044 น.ส. สุดารัตน์ ภาวศุทธิพันธ์ุ
642101009060 น.ส. พรนภา แก้วประทุมรัสมี
642101009070 นาย พิพัฒน์ ตันธนาสุวัฒน์
642101009071 นาย ปริญญา แก้วผอม
642101009074 นาย พีรวิชญ์ ครุฑธา
642101009086 น.ส. วิชชุตา ธนพูนไพศาล
642101009087 นาย พัทธ์ ภัทรภีรากุล
642101009088 น.ส. ชลิตา เพ็งหนู
642101009089 นาย หลักชัย เนียรมงคล
642101009097 นาย ศุภวัชช์ จองศิริกุล
642101009124 น.ส. เปมิกา ราชสาร
642101009136 น.ส. สุตาภัทร ทิพย์นาฏย
642101009141 น.ส. ฐานุภัทร รักษาเคน
642101009151 นาย วีระพล นิติพจน์
642101009154 น.ส. เนียลิสา แซ่พ่ัว
642101009156 ส.ต.ต.หญิง แพรวภัสร์ ไชยปัญญาวิชญ์
642101009161 นาย นพดล แก้วพวง
642101009177 นาย ธนานันท์ เรืองฉายา
642101009196 น.ส. กัลยกร ภู่ภิรมย์
642101009203 น.ส. ปวีณรัตน์ กล่อมประเสริฐ
642101009209 นาย กิตต์ิธนัตถ์ วงศ์พุฒิ
642101009221 น.ส. กอบฟ้า ธวัชด า
642101009226 น.ส. จีรนันท์ จันชัยชิต
642101009236 น.ส. พาณิภัค สุขสงวน
642101009239 นาย สุรชัย ชัยรัตน์
642101009259 นาย ปริญญา ลังกาปอน
642101009265 นาย ชัชชล กวินกุล
642101009280 น.ส. คณิศร ล่ันซ้าย
642101009281 น.ส. ดนยา เผือกส าลี
642101009295 น.ส. ชนิสรณ์ ชมเชย
642101009304 นาย ภัทรวิทย์ กระโจมทอง
642101009308 นาย ภาณุพงศ์ ปัญญาเหล็ก
642101009325 นาย ไมตรี เสถะรักษ์

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
 

หน้าท่ี 53 จาก 69



ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,342 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล
642101009327 น.ส. กัญทิมา ตาแก้ว
642101009338 น.ส. วศินี เขียนสุวรรณ
642101009340 นาย ธีรภัทร กระจ่างวุฒิชัย
642101009352 น.ส. เบญญา อ้นจ าลอง
642101009365 นาย กันต์กมน ประสิทธ์ิกุลไพศาล
642101009375 น.ส. พรพิมล หม่ืนศรี
642101009382 นาย เพชร ขันสุภา
642101009406 น.ส. เจนต์จิรา หาญจันทร์
642101009409 น.ส. ณัชชา เหลืองเอ่ียม
642101009411 นาย นรภัทร บุญทวีบรรจง
642101009416 น.ส. นภัสสร พูนขวัญ
642101009417 นาย วิรุพงศ์ สายสิญจน์
642101009419 น.ส. กนกสุดา ทองท ามา
642101009422 น.ส. ปาลิดา นิลคช
642101009430 นาย ธนัท พลอยโสภณ
642101009435 น.ส. รุสลีนา เจ๊ะแว
642101009444 นาย ปิตินัย จิตต์บรรจง
642101009449 นาย มะบาฮารี สามานุง
642101009456 นาย รตน ลีละวงศ์
642101009458 น.ส. ปราณี บริสุทธ์ิพานิช
642101009481 นาย ธีรวัฒน์ ระหาร
642101009492 น.ส. จิรวรรณ วัฒนวนิชกานนท์
642101009501 นาย ธีรวัฒน์ สุวรรณหงษ์
642101009503 น.ส. สุรนาถ ชมช่ืน
642101009516 นาย ปกรพัฒน์ เหมจินดา
642101009533 นาย พฤทธ์ิ พงศ์พูนลาภ
642101009537 น.ส. วริสรา ศิริสุข
642101009539 นาย ทิชชานนท์ ดวงดี
642101009546 น.ส. ขวัญจิรา พันเยาว์
642101009548 น.ส. จินตภา อรรถนิติกุล
642101009550 น.ส. ปิยธิดา วัฒนศิริ
642101009551 นาย ภูริณัฐ ศิริเพ็ง
642101009578 นาย อนุรักษ์ กุลตัน
642101009583 นาย ภาออ ธนานุยุพงศ์

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
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ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,342 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล
642101009585 น.ส. นิชานาถ ใจกันทะ
642101009589 น.ส. สาริน ธีระภัทรานันท์
642101009609 น.ส. อรภา เฉยเจริญ
642101009617 น.ส. เบญจวรรณ หิรัญกิจรังษี
642101009618 นาย อนุชิต หวังศรี
642101009621 น.ส. วรรณกร ยางประยงค์
642101009622 นาย ทศวรรษ จักษุพา
642101009636 น.ส. วาริน บุญศรี
642101009658 น.ส. ถิรดา หนูเรนทร์
642101009677 นาย กฤตภาส เร่ิมศรี
642101009685 นาย สุทธิพงษ์ พรหมเกตุ
642101009693 น.ส. เอกนุช แย้มเกษร
642101009697 นาย ปณพัฒน์ ประสานบุญเลิศ
642101009712 น.ส. ณัฐณิชา เลิศสรรพทรัพย์
642101009733 น.ส. อมรรัตน์ เเสงหาชัย
642101009738 น.ส. นันทวัน หม่ืนเดช
642101009739 น.ส. ศุภกานต์ เลิศนันทวัฒน์
642101009753 นาย กิตติธัช พรมใจ
642101009754 น.ส. สิริลักษณ์ หลวงแก้ว
642101009759 นาย สรรพวัฒน์ ลิมปิติ
642101009761 น.ส. ฟารีดา ฮาแว
642101009774 น.ส. ศุทธินี รัญจวน
642101009777 น.ส. วริศรา นันติแสน
642101009779 น.ส. จาริน ธรรมสุนทร
642101009793 น.ส. ดาริกา แก้วคอนไทย
642101009797 นาย รณชัย นิลสม
642101009806 น.ส. นภสวรรณ พ่ึมชัย
642101009811 น.ส. อาณาดา ศิริดลภัทร
642101009813 น.ส. พัชรพร หลายพัฒน์
642101009814 นาย ธนะชัย สามล
642101009819 น.ส. ณัฐวรรณ คูด ารงสวัสด์ิ
642101009826 นาย ชยางกูร จินดา
642101009833 น.ส. สิรัชญา วงษ์อาทิตย์
642101009836 น.ส. เกตุแก้ว ชมบุญ

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
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ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,342 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล
642101009842 น.ส. ศศิวิมล ทับคล้าย
642101009843 นาย ศุภชัย สบายใจ
642101009851 นาย ศุภณัฐ เนตรวชิรกุล
642101009857 น.ส. นฐษร สุมนนอก
642101009863 นาย ชวรุชญ์ วรชาติ
642101009868 น.ส. กาญจนา ลอยไสว
642101009873 นาย จิรัฏฐ์ อัมพรรัตน์
642101009875 น.ส. ปาลิดา ฝักแคเล็ก
642101009876 น.ส. พรรณประภา หิรัญศิริวัฒน์
642101009877 น.ส. วิภากร มุกดาพิทักษ์
642101009885 น.ส. ปัณฑ์ชนิต ปิยกีรติกุล
642101009890 น.ส. พรชนก สีแก้วเขียว
642101009897 น.ส. วรางคณา เฑียรบุญเลิศรัตน์
642101009900 น.ส. ณัฐชยา คชวิเชียร
642101009907 นาย อะหมัด บินดู่เหล็ม
642101009910 นาย คงชลัช สูริเสณี
642101009912 น.ส. คณิตา หอมกล่ิน
642101009923 น.ส. ยศยา พูนสุขโข
642101009925 นาย รวินท์ กนกากร
642101009927 น.ส. ธนันยพักตร์ สิริบุญวัฒนา
642101009940 น.ส. ชิดชนก ศักด์ิศรีเวชกุล
642101009975 น.ส. ณัฐนิมา ด้วงแก้ว
642101009996 น.ส. นงคราญ เมืองมาค า
642101010002 น.ส. สุดารัตน์ อิงคสุวรรณ
642101010008 น.ส. อภิษฐา วงศ์วานิช
642101010022 น.ส. นฎา กมลจิตสุที
642101010025 น.ส. อัญชลีพร พรมขวัญ
642101010051 นาย พรหมพงศ์ พรหมเพศ
642101010056 นาย โจฮัน หลีเส็น
642101010068 นาย จิรายุ ชัยวิริยะพงศ์
642101010070 น.ส. ปิณฑิรา สุขสุนทรีย์
642101010071 น.ส. รสสุคนธ์ นาคไธสง
642101010078 นาย เนติธร ภิริสมบูรณ์
642101010079 น.ส. พุธิตา ศรีประภา

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
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ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,342 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล
642101010086 น.ส. ณัชชา เสาะสูงเนิน
642101010093 น.ส. จิณณ์ณิชา สุค าวังชัยภักด์ิ
642101010116 น.ส. อรชพร จิตเพชรสกุล
642101010123 นาย อัครภัทร ถิระวัฒน์
642101010128 น.ส. เบญญาภา ศิริบุญยัง
642101010135 น.ส. จิรสุดา จงกลพืช
642101010138 น.ส. พิชญา แปงเคร่ือง
642101010143 น.ส. วราภรณ์ เครือทะนุ
642101010169 น.ส. ศศิพิมพ์ ราชสาร
642101010216 น.ส. พศิกา ไหมชู
642101010217 นาย พงษ์ภัทร รัตนา
642101010219 น.ส. ฤทัยชนก ไชยประสิทธ์ิ
642101010221 นาย พิสิทธ์ิ ค ามงคล
642101010222 นาย พศวัต อิสสระโชติ
642101010236 นาย วสวัตต์ิ สุวรรณทิพย์
642101010242 นาย รณกฤต ทองฤทธ์ินุ่น
642101010247 น.ส. ลาวัลย์ พลสระน้อย
642101010252 น.ส. บุษกร กันนิกา
642101010253 นาย สิปปกร ธาดาธีระกุล
642101010266 นาย ธนพล ทอดสนิท
642101010268 นาย รณยุทธ ช านาญรบ
642101010271 น.ส. ณิชนันทน์ ไหวพริบ
642101010287 นาย วิจักขณ์ฤทธ์ิ จิวจินดา
642101010293 นาย วรยุทธ กองแก้ว
642101010302 น.ส. พิมพ์รพี เทพกรณ์
642101010327 นาย ปริญญ์ บุนนาค
642101010328 นาย ภัคนันท์ ศฤงคาร
642101010337 นาย ปุณณัตถ์ สัพพัญญูวิทย์
642101010340 นาย นราวิชญ์ แพรศรี
642101010345 นาย นันทภพ โสมปาน
642101010347 นาย ศุภวิชญ์ หาญสูงเนิน
642101010348 น.ส. นภาพร ผ่านส าแดง
642101010361 นาย พิหเคนทร์ ชลัย
642101010382 นาย สุภนัย ตุกวุ่น

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
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ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,342 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล
642101010387 น.ส. นวลพรรณ ทองช่ืน
642101010398 น.ส. คัทรียา แสนต๊ิบ
642101010400 นาย สหรัฐ เยาวรัตน์
642101010420 น.ส. พิชญ์สินี เพ็ญกุล
642101010422 น.ส. กรชวัล มุขเจริญผล
642101010426 น.ส. สุชาดา นาคภิบาล
642101010438 นาย ธนัทธ์ หลายปัญญา
642101010440 น.ส. จารุวรรณ ชัยมงคล
642101010442 น.ส. อิงอร อ้นบางเขน
642101010445 น.ส. สิริณัฎฐ์ ภูวิภิรมย์
642101010455 น.ส. วริศรา เกตุรักษ์
642101010471 นาย นิธิธนนท์ ศรีละวรรณโณ
642101010481 น.ส. กุลภา ทศพะรินทร์
642101010489 น.ส. ณฐรัช ยนปลัดยศ
642101010495 นาย พงศกร จารุทวีสิน
642101010502 นาย ทศพล รักวงษ์ไทย
642101010527 น.ส. สุพิชชา ศรีอินทรางกูร
642101010528 นาย ธีรดนย์ สุโขพล
642101010533 นาย ธนวัฒน์ อุตอามาตย์
642101010548 น.ส. เยาวเรศ ต้ังอนันตชัย
642101010576 น.ส. ธนพร เก่าพิมาย
642101010579 นาย ณัฐภัทร เปรมไกรสร
642101010582 น.ส. ภคมน หวังสถิตทองใบ
642101010583 ว่าท่ี ร.ต. พลพฤกษ์ วงศาโรจน์
642101010597 น.ส. กนกศร ดวงเกิด
642101010605 น.ส. ชาลินทร์ ดงพะจิตร
642101010642 น.ส. มธุรดา ธิราช
642101010647 น.ส. อภิษฐา วัฒนไทย
642101010667 น.ส. สถิรดา ขาวบริสุทธ์ิ
642101010674 นาย ทินรัตน์ ปานธรรม
642101010681 น.ส. ณัฏฐ์ มิตรเปรียญ
642101010686 น.ส. ณัฐชยา พัฒนสุทธิรัตน์
642101010706 นาย กษิดิศ สาระย่ิง
642101010708 น.ส. เพ็ญพิชชา สุริยะจันทร์

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
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ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,342 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล
642101010709 น.ส. ภัสสร สามพ่ีน้อง
642101010710 น.ส. ศิริณี คุณาบุตร
642101010716 น.ส. วิภาดา ศรีวิเชียร
642101010726 นาย ศิโมกข์ อัชนะพรกุล
642101010747 น.ส. ญาณิศิกา พันธุขันธ์
642101010752 น.ส. ปานรวี เศารยะสิทยา
642101010760 น.ส. อุษมล ลุนส าโรง
642101010765 น.ส. กสิณา ช านาญพันธ์
642101010782 น.ส. ธิติมา ชูสุวรรณ
642101010785 น.ส. พรปวีณ์ เล็กสุธี
642101010798 น.ส. อารีญา ชาอินทร์
642101010808 นาย เมธาพัฒน์ เชาว์วิศิษฐ
642101010815 นาย กานต์พิชชา ธานี
642101010827 น.ส. พิชชาพร พรหมนิวัติ
642101010880 น.ส. ปฏิมา แย้มพจนา
642101010881 นาย ปกรณ์ สินสวัสด์ิ
642101010892 นาย ธีรภัทร เรืองชาติ
642101010901 น.ส. กัญญาพัชร แดงเดช
642101010923 น.ส. นุธิดา ตันสงวน
642101010958 นาย ปฐมชัย แก้วนวล
642101010962 น.ส. อธิชา แสงดิษฐ
642101010963 น.ส. กาญจนสิริ อ่อนน่วม
642101010965 น.ส. ปริญญาภรณ์ สมัยสงค์
642101010972 น.ส. เพชรรักษ์ กฤษณจักราวัฒน์
642101010984 น.ส. ปรีด์ิชนก เรืองศรี
642101010985 นาย อภิวุฒิ ตันชนะประดิษฐ์
642101010987 น.ส. ชิดชยา ดวงแข
642101010997 นาย กันตพิชญ์ โกศลานันท์
642101010998 นาย ศตวรรษ เทอดตระกูลรัตน์
642101011015 นาย ภานุพงษ์ อุจินา
642101011019 น.ส. อรนุช แสงศิลา
642101011026 น.ส. จุฑารัตน์ สวัสด์ิพูน
642101011043 นาย พีรภาส อยู่ยืน
642101011055 นาย กนก ปัญโญ

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
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ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,342 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล
642101011062 นาย พงศ์พล อนันตศิลป์
642101011063 นาย สุทธิพร กันแต่ง
642101011082 นาย ต่อตระกูล กิตติศักด์ิชัย
642101011085 น.ส. กัญญารัตน์ เอียดมาก
642101011112 นาย เบญจพนธ์ คล้ายมณี
642101011116 นาย ชาตเวท ศรีเหน่ียง
642101011119 นาย ภัทร ทองวิสูง
642101011143 น.ส. นันทิดา จิญกาญจน์
642101011156 น.ส. อิสสตรี อุดมผลประเสริฐ
642101011161 นาย กังวาน พิรุณจินดา
642101011168 นาย ตระการ ไตรพิเชียรสุข
642101011177 นาย ธงชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์
642101011185 นาย ศักดิสิทธ์ อริยะวงษ์
642101011195 น.ส. ชุดาภัค เดชอชิระโสภณ
642101011222 นาย ติณณ์ โกศิยะกุล
642101011240 น.ส. ธารารัตน์ ทวีกุล
642101011244 น.ส. ธรรมิกา แสวงศรี
642101011249 น.ส. สินาวรรณ ยอดสุรางค์
642101011259 นาย ธีรัตม์ ชิราอิชิ
642101011268 น.ส. ธีรนาฏ รอดสม
642101011271 น.ส. อารยา กู้สิริกุล
642101011280 น.ส. พิชชาภา ธนวิโรจน์กุล
642101011296 น.ส. จิตาภัค ชูดวง
642101011304 นาย จิณณ์ณณัช โค้ววรศิริ
642101011313 น.ส. กวินทรา กอบกู้วิทยา
642101011319 นาย นิชนันท์ บุญเลิศ
642101011327 น.ส. สุนีย๊ะ มุสา
642101011331 น.ส. วงศ์ชนก ไชยสงคราม
642101011350 นาย ศิรวีร์ ยอดยา
642101011370 น.ส. ศิริรัตน์ โลสูงเนิน
642101011381 นาย อรรถพล ชูเจริญ
642101011382 น.ส. สิริรัตน์ แก้วหีตนุ้ย
642101011389 นาย ณรงค์เดช เสาวดี
642101011393 นาย ณัฐ นาคเกษม

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
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ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,342 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล
642101011401 น.ส. ณัฐวดี หนักแน่น
642101011402 น.ส. อิศรีย์ รัตนวิมล
642101011407 นาย ภาสวิชญ์ กุลชล
642101011410 น.ส. ณัฐนันท์ อินทร์จักร์
642101011417 นาย พงษ์พัชร ประกอบกล
642101011424 นาย สิรวุฒิ ธัชกวิน
642101011430 น.ส. กฤติกา อัมภวานนท์
642101011458 นาย ปีย์ทอง ผิวอ่อน
642101011461 ว่าท่ีร้อยตรี รพีพงศ์ ศรีเพชรพงศ์
642101011464 น.ส. สิริฤทัย จันทร
642101011472 น.ส. ณัฐฐาพร เดชแก้ว
642101011475 น.ส. นภัสสร พนานุสรณ์
642101011479 น.ส. แก้วใส ถนอมรอด
642101011482 นาย ตฤณ บัวภาค า
642101011522 นาย ชนณุพงศ์ ปานพ่วงศรี
642101011529 นาย พูนพิพัฒน์ บุญญานุสรณ์
642101011533 น.ส. กมลรัช ผดุงกิจ
642101011546 สิบต ารวจตรีหญิง คูณรุจา เครือแดง
642101011552 ว่าท่ี ร.ต. อนุรักษ์ กล่ินขจร
642101011556 น.ส. ชนิภช พนัสอ าพล
642101011562 นาย ฉัตรพล แต้เจริญไชย
642101011595 น.ส. สุชานาถ จึงเจริญ
642101011603 น.ส. พรธรรมมิก ถึงแสง
642101011625 นาย สุวพจน์ ภูวรณ์
642101011632 น.ส. กัษมาพร สาตะโรจน์
642101011636 น.ส. วชิราภรณ์ ชินนาค
642101011650 นาย กฤษดา การเดช
642101011653 น.ส. ปริยากร อ่อนหวาน
642101011654 น.ส. ณัชชา สุทธิสัมพันธ์
642101011660 นาย เจตนิพัทธ์ โลหิตยา
642101011664 น.ส. สาริศา อินนา
642101011666 น.ส. เกวลิน โตตาบ
642101011679 นาย วัชรพงศ์ พลับจีน
642101011689 นาย ธราธร กล่ันจัตุรัส

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
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ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,342 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล
642101011693 น.ส. ณัฐสินี ศรีประเสริฐ
642101011697 นาย วรภัทร บุญยะวงศ์
642101011707 นาย วัธน์ชรินทร์ รัตนพงศ์
642101011711 น.ส. บูชิตา บินเรโบ
642101011724 น.ส. จิราพัชร ทิพยมาศโกมล
642101011726 นาย ญาณวรุตม์ อ าพันแสง
642101011729 น.ส. คัทลียา ธินวล
642101011735 นาย อุทัย สายสุวรรณ์
642101011738 น.ส. ภัทริกา ด่านระหาร
642101011747 น.ส. พิมพ์ชนก หนูทอง
642101011748 น.ส. วรัญญา คณาธรรม
642101011756 น.ส. ปาลิตา จันทร์น้อย
642101011775 นาย ศิริวัฒน์ กาฬศิริ
642101011781 น.ส. รสสุคนธ์ อุดมศิริกุล
642101011788 น.ส. ชวิศา เพ็ชรช่วย
642101011815 น.ส. บุศรินทร์ คันธะรส
642101011818 น.ส. กัณฐาภรณ์ วุฒิงาม
642101011820 นาย ณัฐธนา ผดุงชาติ
642101011827 นาย พงศ์ธรณ์ พงษ์อร่าม
642101011832 น.ส. ชุติมา แสงธิป
642101011833 นาย พีระ วงษ์มา
642101011844 นาย กายสิทธ์ิ บุญมี
642101011852 น.ส. ภูริชา ล าธารทอง
642101011863 นาย เกษมสุข เจริญวัฒนธรรม
642101011867 น.ส. จตุรพร ลอยชูศักด์ิ
642101011885 น.ส. วีณา คิดรอบ
642101011895 นาย เอกปัญญา ปิยสถิตย์
642101011905 น.ส. นันทวดี สายหยุด
642101011908 น.ส. โชติกา ตรีนนท์
642101011921 น.ส. นัชชา นรานุวัฒน์
642101011974 นาย เกริกพล แสงสว่าง
642101011980 นาย กิตติพงษ์ จันทรักษ์
642101011985 นาย ณัฐภัทร พันธุสุวรรณกุล
642101012006 น.ส. ศุทรา หอมจันทร์

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
 

หน้าท่ี 62 จาก 69



ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,342 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล
642101012015 น.ส. ภนิตา พรหมประกาย
642101012016 น.ส. ถิราพร ด่านศรีบูรณ์
642101012031 น.ส. เสาวนิตย์ หีมใบ
642101012037 น.ส. ศุภิสรา แก้วโสภาค
642101012041 น.ส. ปัทมา อินเนตร
642101012042 น.ส. พรวดี นีรนาทรังสรรค์
642101012058 นาย ธันยบูรณ์ สุขเฟ่ือง
642101012064 นาย ธนยศ กุลธ ารงค์
642101012066 นาย ศิวะ แนวโนนทัน
642101012075 นาย ธิศวรรษ เกษตรสินสมบัติ
642101012078 น.ส. สุธากร ศรีวิศาล
642101012083 นาย วิโรจน์ วงศ์ปิยนันทกุล
642101012103 น.ส. วาริชา ทวีค า
642101012117 นาย เชิงชาย ตะโฉ
642101012124 น.ส. สกุณา ชิตน้อย
642101012126 น.ส. ภัทราพรรณ หลิมสุวรรณ
642101012130 น.ส. เขมจิรา เชษฐ์ชัยอมรกุล
642101012136 น.ส. ปุริมปรัชญ์ ศรีหมาน
642101012140 น.ส. รัมภา นวลปาน
642101012147 น.ส. หทัยชนก เสง่ียมใจ
642101012148 น.ส. ณัฐมา รมเยศอนุกูล
642101012149 น.ส. อนัญญา จารุณ
642101012170 นาย กฤตเมธ ล้วนศิริ
642101012205 น.ส. กาญจนา นกแก้ว
642101012213 นาย ธวัชชัย อุตรมาตย์
642101012215 น.ส. วชิรารัตน์ อุดมศักด์ิ
642101012228 นาย อาสา ไชยเทพ
642101012242 นาย จิรายุส พรบุญเสริม
642101012264 นาย ศุภสิทธ์ิ สัจวสันต์
642101012273 น.ส. ธันยมัย ย่องล่ัน
642101012280 น.ส. ปวีณา ทองดี
642101012285 น.ส. ปรางค์ทิพย์ พงษ์ประเสริฐ
642101012286 นาย ณัฐกิตต์ิ อุดมจิตพิทยา
642101012303 น.ส. ณิชากร จอนเอียด

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
 

หน้าท่ี 63 จาก 69



ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,342 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล
642101012346 นาย พีรพล ขุนพรหม
642101012347 นาย ปิยวัฒน์ สายนุ้ย
642101012369 นาย อนุวัฒน์ สัมมากิจ
642101012373 น.ส. ณัฐพร โชคสมงาม
642101012378 นาย ฐิติ หัสประสงค์
642101012381 น.ส. ชวิศา ศิลปอนันต์
642101012383 นาย ณัชพล โชติชัยชรินทร์
642101012385 นาย พีรพงศ์ เบญจพิพัฒน์กุล
642101012387 น.ส. ชุตินาถ เทพสุยะ
642101012407 น.ส. ชวิศา กันทะมาลี
642101012412 นาย อาชวิน พิจิตรธรรม
642101012421 นาย กิตติพันธ์ กิตติพงศ์ไพศาล
642101012432 น.ส. รชตวัน ลิมกาญจนาภา
642101012452 นาย พีรวิชญ์ ช่วงโชติ
642101012458 น.ส. สิรินันท์ ธรรมใจกุล
642101012466 นาย ชัยศร หาญแอม
642101012468 นาย สุทธวีร์ ต้ังทรงสวัสด์ิ
642101012496 น.ส. มัลลิกา ศรีจันทร์ทอง
642101012531 นาย ปฏิภาณ สันติการัณย์
642101012540 น.ส. ณัฏฐธิดา วิลาศเจริญพงษ์
642101012555 น.ส. ประภาพร จาดคล้าย
642101012561 น.ส. ณัฐพร จินดาวงศ์
642101012563 นาย ณัฐวัตร คเวสกุล
642101012590 น.ส. พัฐสุดา ชูติกุลัง
642101012594 น.ส. เพชรรุ่ง ฟุ้งสร้อยระย้า
642101012604 น.ส. บุษรา เปล่ียนวงศ์เช้า
642101012641 น.ส. จิรภัทร์ ก่ิงจงเจริญสุข
642101012647 นาย ด ารงค์ฤทธ์ิ เลิศอักษร
642101012652 น.ส. ฮานาน วิศิษฎ์ภัทรานนท์
642101012757 น.ส. บุญนิสา เทียมกิติ
642101012760 น.ส. ณัฐนันท์ ยนต์วิกัย
642101012764 น.ส. พิมพ์พลอย สะอางค์
642101012777 นาย นราศักด์ิ เดชกล้า
642101012783 น.ส. พิชชาภา อาจารียวุฒิ

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
 

หน้าท่ี 64 จาก 69



ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,342 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล
642101012815 น.ส. ภัคธีมา จ าเริญใหญ่
642101012816 นาย ศุภวัสส ชานะมัย
642101012825 น.ส. ธมลวรรณ ลาภานันต์
642101012834 นาย เจตริน มานะงาน
642101012836 น.ส. ณัฐนิชา จอมมณี
642101012848 นาย อนุกูล คงสกูล
642101012853 น.ส. กรณิศ จันทร์ต้น
642101012869 น.ส. นรีนาถ ศิริแก้ว
642101012889 น.ส. ลฎาภา ธาตุมาศ
642101012892 น.ส. อจลญา คงม่ัน
642101012893 น.ส. บุณยนุช ค าพล
642101012915 น.ส. อรนภา สิงห์นาค
642101012924 นาย สุธรรม เป่ียมธรรมโรจน์
642101012944 นาย กรคุณ เลิศมณีทวีทรัพย์
642101012969 นาย ตระกูล ซ้ายเส
642101012973 น.ส. ศิริธร วงค์หินกอง
642101012977 น.ส. พลอยพัชชา ทวีโชคเตชาวัฒน์
642101012982 น.ส. พิมพ์ชนก นาคช่วย
642101013001 นาย ธารินทร์ ใจค าสืบ
642101013009 น.ส. พรนภัส พรหมภัตต์ิ
642101013020 น.ส. กมลรัตน์ สุนทรจามร
642101013024 นาย กลยุทธ อัศวินะกุล
642101013046 น.ส. กมนชนก บุญสิทธ์ิ
642101013060 นาย ภูริเดช เรียบร้อย
642101013077 น.ส. ศุภาพิชญ์ ล้ินทอง
642101013078 น.ส. จรินทร์ วงศ์สุวรรณวารี
642101013088 น.ส. ชลธิชา แก้วหล้า
642101013089 นาย ธนภัทร ศุภการัง
642101013095 น.ส. พิรญาณ์ ขาวขันธ์
642101013139 น.ส. ฐิติพร ชละเอม
642101013146 นาย ชัยโรจน์ เทียมเผือก
642101013162 น.ส. มัณฑนา เพชรใส
642101013164 นาย ณัฐวุฒิ สวัสด์ิกิตติพงศ์
642101013172 น.ส. สุดารัตน์ ภูมิชิน

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
 

หน้าท่ี 65 จาก 69



ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,342 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล
642101013259 น.ส. ปฐมา ปัญญาพร้ิง
642101013276 น.ส. พัชราภรณ์ พลเสน
642101013278 นาง พรสิริ เพชรอภิรักษ์
642101013287 น.ส. อรคนางฐ์ แก้วกระจ่าง
642101013334 นาย ยุทธนาถ พชรเดช
642101013336 นาย ปกาศิต รอดแพง
642101013341 น.ส. นัฐฑิยา เนตรพุกกณะ
642101013346 นาย พิพัฒน์ เชฏฐพินิต
642101013348 นาย ขจรศักด์ิ แซ่ต้ัน
642101013371 นาย อธิภัทร ไชยศร
642101013387 นาย ยุทธพร ประสานศรี
642101013391 นาย กิติศักด์ิ ไทรงาม
642101013426 น.ส. ณัฐนิชา พงศ์ธีรการ
642101013448 น.ส. ปิยะธิดา ทองบุญยัง
642101013463 น.ส. กรรนิภา กาโยดม
642101013492 นาย จตุพร ทองกรณ์
642101013500 นาย ธนขรรค์ ถนนทิพย์
642101013503 น.ส. อิสริยาภรณ์ สังขกรมานิต
642101013505 นาย ณัฐกฤษฏ์ิ เคร่งวิทยา
642101013509 น.ส. จณิสตา สินอนันต์
642101013510 น.ส. อภิสรา นันทชัย
642101013511 นาย ราฟี ทิพยาวงษ์
642101013515 น.ส. ณิชกานต์ เจราหวัง
642101013516 น.ส. นุสรา เจราหวัง
642101013556 นาย กรกข ปรางทอง
642101013559 น.ส. สุประวีณ์ ดวงภักดี
642101013590 น.ส. สุวพิมพ์ เล่ียมมินฟุล
642101013605 น.ส. แก้วสวรรค์ ผิวงาม
642101013615 น.ส. ธัญชาติ วิชายะ
642101013620 นาย ศิรวิชญ์ เก้าเอ้ียน
642101013625 น.ส. ณัฐพัชร์ พิเชษฐพันธ์
642101013632 น.ส. มณทิชา แจ่มสุวรรณ
642101013640 น.ส. ชนัญญา รัตนชนก
642101013646 น.ส. สุภาวดี ลาแสง

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
 

หน้าท่ี 66 จาก 69



ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,342 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล
642101013656 นาย ณัฐดนัย ค าแก้ว
642101013661 น.ส. ณัฐนรี เกษา
642101013664 น.ส. ธนารีย์ เอ่ียมกระสินธ์ุ
642101013668 น.ส. กนกพร เมืองพิล
642101013690 น.ส. พริสา เวชชะตันติการ
642101013721 น.ส. ปีติภรณ์ จินตนะ
642101013729 นาย ภาคิน ดวงสาโรจน์
642101013776 น.ส. นันทพิชญ์ สินวรพันธ์ุ
642101013780 นาย อิรฟาน เปาะจิ
642101013795 นาย อธิป กล่าวกระโทก
642101013801 นาย รุ่งสิทธิ ธัญญสิทธ์ิ
642101013809 นาย พลพัฒน์ นาวาวิจิต
642101013814 น.ส. ศิริรัตน์ ด่อนสิงหะ
642101013819 นาย นวพล ทองช่ืน
642101013831 น.ส. จารุกร ศรีขันซ้าย
642101013833 น.ส. ประภาภรณ์ กิจสงวน
642101013882 นาย พงษ์พัฒน์ อาวพิทักษ์
642101013924 น.ส. ศิริรัตน์ ศุภวิทยาภินันท์
642101013939 นาย สรวิชญ์ ชนะรัตน์
642101013960 น.ส. ปิยาภัสร์ แผ่นทอง
642101013961 นาย ยศวัจน์ เกษมกมลพงศ์
642101013971 น.ส. พิชญ์ชานันท์ สุทธินุ่น
642101013988 นาย นัฎฐ์ชพัฒน์ จ่ันเพชร
642101014030 น.ส. วรางคณา ทองค า
642101014038 น.ส. จูงจิตต์ เกิดแก่น
642101014041 นาง พิมพ์พิมล นพรัตน์วรากร
642101014047 น.ส. บุษยมาศ ศรีบุญเรือง
642101014059 น.ส. ศรัณย์พร รักษา
642101014076 นาย ชินธันย์ ว่องกุลนิษฐ์
642101014106 นาย อุดม สุโขวัฒนกิจ
642101014118 นาย ณัฐนันท์ บินซอและฮ์
642101014134 นาย โสภณ ฆ้องส่งเสียง
642101014190 นาย ธนพล หงษ์ภู่
642101014199 น.ส. ศุภาณกุล อิศรเสนา

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ
 

หน้าท่ี 67 จาก 69



ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,342 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล
642101014233 นาย ธีรภัทร พรหมจรรย์
642101014246 น.ส. กัญวรา รัตนอานันต์
642101014262 น.ส. วิกานดา รัตนชุม
642101014274 น.ส. สิตานันท์ ศรีหาบุตร
642101014275 น.ส. เกวลิน ตุ้ยเต็มวงค์
642101014345 น.ส. ภรวรรณ บุญดี
642101014349 นาย ภู ละอองกุล
642101014353 ว่าท่ีร้อยตรี พลวุฒิ จันทร์ศรี
642101014370 นาย อามาน กะโด
642101014380 นาย ประวิทย์ งามสิริศักด์ิ
642101014382 น.ส. กาญจน์หทัย สิทธิภา
642101014433 นาย ธมราช เกิดสมกาล
642101014438 น.ส. ธัญวรัตน์ สุนทรเสนาะ
642101014472 น.ส. สกาวเดือน สุริยะสิงห์
642101014487 นาย ชนะพล พิมเสน
642101014492 น.ส. อภิญญา แก้วมา
642101014494 น.ส. กวิสรา เอียดเพชร
642101014520 น.ส. ธัญชนก มณีศรี
642101014591 น.ส. ปราง ขัติยศ
642101014608 นาย ปฏิวัติ ดีพัฒนกุล
642101014614 นาย ติระศักด์ิ ศิริพงษ์หิรัญ
642101014635 นาย เถลิงศักด์ิ จ่ันสังข์
642101014637 นาย เมธชนัน วัฒนานุกูล
642101014639 นาย รุจิกร บุญส่ง
642101014663 น.ส. อัญวีณ์ รุ่งสิริภมรพงศ์
642101014686 น.ส. ธัญสินี พุฒสวัสด์ิ
642101014727 นาย ณัฐวัฒน์ จารุวัฒน์
642101014730 นาย ณัฐชนน ล าจวน
642101014732 นาย ณภัทร วาณิชเสนี
642101014745 น.ส. ปาณิสรา ใจตุ้ย
642101014752 น.ส. ปัญชิกา บุญพรานชู
642101014756 นาย ธัญพิสิษฐ์ ธรรมฉัตรภาณี
642101014766 นาย กฤติน เพ็งสะและ
642101014793 น.ส. ดารัณ ถ่ินสาคู
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ต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร จ ำนวน 2,342 คน 

เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล
642101014813 นาย พงศกร เทียมเศวต
642101014819 นาย ปรีดา ศรีเมฆ
642101014822 นาย ณัฏฐนันท์ จ่ันตระกูล
642101014825 นาย พิชญา เจริญธรวัฒน์
642101014828 นาย อัมริน บิลอับดุลล่าห์
642101014829 นาย นรวิชญ์ ดีมาก
642101014847 นาย ธนาชล ไชยสังข์
642101014848 น.ส. พรรษชล บุญยัง
642101014860 นาย กฤษกร เป่ียมจาด
642101014876 น.ส. จิดาภา ล่ิมวลี
642101014877 นาย ไพรสัณฑ์ พัฒนคูหา
642101014901 นาย ชนาธิป ทิวทอง
642101014913 น.ส. ชญานิษฐ์ ตันธนวัฒน์
642101014919 น.ส. พฤกษา พฤทธิสาริกร
642101014922 น.ส. ศศิญา บุญทอง
642101014936 นาย พิทยุตม์ วิเศษศิริ
642101014939 น.ส. น้ ามนต์ สนใจ
642101014944 นาย ธนสิษฐ์ ศรีฉัตรทันนิเทศ
642101014969 น.ส. รงค์รุจา ชัยสุวรรณ์
642101015015 นาย เนติพงษ์ ชุมชนะ
642101015017 น.ส. ปัณฑารีย์ ชูแก้ว
642101015043 นาย อภิธรรม ธรรมสัจการ
642101015062 น.ส. เฉลิมขวัญ อ่อนเกตุพล
642101015072 นาย รัตนทัต ทับทิมสุก
642101015083 นาย ภูมิรพี นุชถาวร
642101015090 น.ส. วิภาดา ผาบจันดา
642101015098 น.ส. พรนรินทร์ มีกล่ินหอม
642101015101 น.ส. ภัทราพร ศิริศิลป์
642101015104 นาย ธนกร หล่ออัศวินนนท์
642101015152 นาย ชนิสร แต่งงาม
642101015164 ส.ต.ต.หญิง กนกนิภา สะเหรียม
642101015168 น.ส. ดาราทัด ลิมปัชโยพาส
642101015229 นาย เสฎฐวุฒิ เลิศภิรมย์ลักษณ์
642101015255 น.ส. กิตติยา กิตติปาโล
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ใบรับรองแพทย 
   

             สถานท่ีตรวจ………………………………………………………… 
       วันท่ี……………………เดือน…………………….……พ.ศ……….…….. 
 
 ขาพเจา  นายแพทย/แพทยหญิง.(1)……………...……………………………….……………………………………………. 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขท่ี………………………………………………………………………………………………………………. 
สถานท่ีประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือสถานท่ีปฏิบัติงานประจําหรืออยูท่ี……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
ไดตรวจรางกาย นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………………………………………………………………………….. 

บัตรประจําตัวประชาชน  
 
ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
เม่ือวันท่ี………………………เดือน………………………………………พ.ศ………………………….ขอรับรองวา 
 
 นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………………………………………….ไมเปนโรคดังตอไปนี้ 

(1) วัณโรคในระยะแพรกระจายเชื้อ 
(2) โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
(3) โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
(4) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
(5) โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปนอุปสรรคตอ 

การปฏิบัติงานในหนาท่ี ตามท่ี ก.พ. กําหนด 
(6) ..........(ถาหากจําเปนตองตรวจหาโรคท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของผูรับการตรวจ 

ใหระบุในขอนี้)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
 สรุปความเห็นและขอแนะนําของแพทย.(2)…………………………..………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
      ลงชื่อ……………………………………………………..แพทยผูตรวจรางกาย 
 
 
หมายเหตุ (1)  ตองเปนแพทยซ่ึงไดข้ึนทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
  (2)  ใหแสดงวาเปนผูมีรางกายสมบูรณเพียงใด หรือหายจากโรคท่ีเปนเหตุตองใหออกจากราชการ 
        ใบรับรองแพทยฉบับนี้ใหใชได 1 เดือน นับแตวันท่ีตรวจรางกาย   



- ตัวอย่าง -
หมายเหตุ
1. ต้องมีข้อมูล
- ช่ือ-นามสกุล
- วันและเวลาท่ีตรวจ (ภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด)
- ชื่อผลิตภัณฑ์
- ผลการตรวจ
- สถานท่ีตรวจ
2. ถ่ายภาพหน้าจอแล้วพิมพ์
ออกมาเป็นกระดาษ หรือ
ในกรณีท่ีร้านขายยาหรือ
สถานท่ีตรวจท่ีเข้าโครงการ
หมอพร้อม ได้ส่งไฟล์ท่ีมี
ข้อมูลตามข้อ 1 ให้พิมพ์
ไฟล์ข้อมูลลงกระดาษ 
แล้วใช้ย่ืนในวันสอบสัมภาษณ์



P1 รอบอาคาร 1

P2 รอบอาคาร 2

ข้อมูลพื้นที่จอดรถภายในกรมศุลกากร 
(จ านวนที่จอดรถโดยประมาณ 320 คัน)

P5

P4

P3 รอบอาคาร 3 และอาคาร 8

รอบอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

ลานจอดหน้าโรงอาหาร

P6 ลานจอดหน้าสนามฟุตซอล

P1

P3

P2

P4

P5

P6

พื้นที่ภายในกรมศุลกากร
มีที่จอดรถจ ากัด

ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ควรวางแผนการเดินทาง 
หลีกเลี่ยงการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

โดยมาถึงสนามสอบก่อนเวลาเริ่มรายงานตัว 
อย่างน้อย 1 ชั่วโมง

อาคารสโมสรศุลกากร 
กรมศุลกากร

ทางออก

ทางออก

ทางเข้า ปดิ


