
รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 281 ราย

ล าดับท่ี
หมายเลข
ผชนก.

ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล

1 5 นาย สมศักด์ิ ชูเชิดวัฒนศักด์ิ
2 9 นาย เกียรติศักด์ิ ศรีวิบูลย์
3 17 นาย มนตรี ระกาศ
4 24 นาง กมลรัตน์ ชุมมานนท์
5 37 นาย เทิดศักด์ิ เป็นสุข
6 48 นางสาว วรรณวิภา กาญจนวิไล
7 72 นาย ชัยสิทธ์ิ จินตรัศมี
8 87 นาง ศิริมา เก่งรักษ์สัตว์
9 99 นางสาว นภา ค าจีระ
10 108 นาย วิรัตน์ บิณศิรวานิช
11 109 นางสาว ศันสนีย์ สินสวัสด์ิ
12 112 นาย สามารถ รุ่งรุจิไพศาล
13 113 นาง เทียนสว่าง รุ่งรุจิไพศาล
14 121 นาง กัญญณัช แป้นคุ้มญาติ
15 137 นางสาว วิจิตรา พงษ์สวัสด์ิ
16 138 นางสาว วิไลวรรณ ศิริวิมลานันท์
17 148 นางสาว ดรุณี โรจน์ประสิทธ์ิพร
18 158 นาย กิตติภูมิ อัคคไพบูลย์
19 176 นาย ศิลา สัมฤทธ์ิ
20 177 นาย กฤษณ ชูผล
21 181 นาย สนอง พันธ์เขียว
22 182 นาย ธีรภัทร สมบูรณ์
23 187 นาย ชัยสิงห์ ทองเก้ือ
24 188 นาง ลลิตา จิตต์ปรีชาญ
25 189 นางสาว สุรีย์รัตน์ ลีลายุวัฒนกุล
26 194 นาย อนุรักษ์ อุดม
27 196 นาย บุญทอง เดชปรีชาชัย
28 197 นาย รัชชัย เมฆอ่ิม

หลักสูตร "ต่ออายุใบรับรองผู้ช านาญการศุลกากร คร้ังท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565"
ระหว่างวันท่ี 20 - 26 เมษายน 2565 เวลา 17.00 - 20.00 น.

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการฝึกอบรม (ช าระเงินแล้วและเอกสารเรียบร้อย)
และข้อก าหนด กติกา รวมถึงวิธีการฝึกอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
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รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 281 ราย

ล าดับท่ี
หมายเลข
ผชนก.

ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล

29 206 นางสาว นัฏจรี ถือธงชัย
30 207 นางสาว สุวรรณา สว่างพุทธิพร
31 208 นางสาว นินทิรา ศุทธรัตน์
32 217 นางสาว ลีนา เจียรนัยยืนยง
33 219 นาย นพวิทย์ บัวประดิษฐ์
34 222 นาย กรัยวิทย์ ไกรเลิศวาณิชพงศ์
35 225 นาง อุษา ลายสนิทเสรีกุล
36 230 นาง จันทนา คติการ
37 240 นาย บัญชา เอ่ียมโอฬาร
38 527 นาง ภิญญาพัชญ์ ภู่กิตต์ิพิภัทร์
39 571 นาย สุชาติ ไชยพิณ
40 576 นาย สิทธิชัย น่ิงเจริญ
41 590 นาง สุจิตรา สัจจาวิริยะ
42 600 นาง สุพร วาริพันธน์
43 608 นาย ชัชวาลย์ สังข์แก้ว
44 621 นางสาว ภารดี ศุขพงษ์
45 626 นาย วิวัฒน์ วังทอง
46 638 นาย สถาพร รุ่งเกียรติวานิช
47 648 นาย สุเทพ เชียงอินทร์
48 689 นาย พรชัย	 	คชรัตน์
49 754 นาย บุญส่ง อุดมธนศักด์ิ
50 773 นาย ธง ต้ังศรีตระกูล
51 779 นางสาว เสาวรส บุญเกียรติบุตร
52 800 นาย ปัญจะ ต้ังจิตร์พร
53 801 นาย เอกศักด์ิ เอ้ืออารีมิตร
54 804 นาย สิทธิชัย พรหมสุวรรณ
55 806 นาย วีรชัย เจตวิเศษไพศาล
56 809 นางสาว น้อม ฉิมคล้าย
57 810 นาย ชลวัชร ลอยชลมาศ
58 812 นาย ปฐม สรรเพชุดาญาณ
59 813 นาง นลินี ต้ังจิตร์พร
60 815 นาย อมร เอกอมรดิลก
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รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 281 ราย

ล าดับท่ี
หมายเลข
ผชนก.

ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล

61 817 นาง ดวงกมล สายใยทอง
62 819 นางสาว วรวรรณ ไหล่วิจิตร
63 821 นางสาว เพชรสุดา รุ่งแสงทวีสิน
64 822 นาย บุญคง แซ่เล้า
65 823 นาย ประทิน กาญจนวิกัย
66 825 นางสาว จิณห์จุฑา วรณิต
67 826 นาย ธนกรรวีโรจน์ อาศัยสุข
68 827 นาง พณาวรรณ ด าเนิน
69 829 นางสาว สมจิต มีศรี
70 831 นาย ชัยพร ก าจรวัฒนสิริ
71 839 นางสาว ชนะพันธ์ ศาศวัตพันธ์
72 840 นาย สมโภชน์ การสมวรรณ์
73 841 นาง นันทิพา อินทะชัย
74 846 นาง ทิพวรรณ ต้ังธนคุณ
75 847 นาย บัญชา เลิศจิรราตง
76 849 นาย ทวีป ศิริพงศ์สัมพันธ์
77 850 นาย ครรชิต ญาณมุข
78 851 นาย ปราโมทย์ ดีประเสริฐด ารง
79 852 นางสาว พิชญ์ฐรา พยนต์ศิริเมธ
80 853 นาง สุทรียา ธิดา
81 854 นาย พงษ์พรหม ธีรพันธ์ภูกิจ
82 855 นางสาว วรินกาญจน์ รุจิกาญจน์วรกุล
83 857 นางสาว วีรวรรณ รัตนวรรธนกุล
84 859 นางสาว พะเยาว์ จะยันรัมย์
85 860 นาย พงษ์พันธ์ เพ่ิมทวี
86 861 นาย ประทวน ฝุ่นทอง
87 863 นาย ฉัตรวัชร์ สกุลม่ันคงวัฒน์
88 866 นาง ณัฐนีย์ สุยะพันธ์
89 868 นาง สุธีรา บุญธรรมาทิตย์
90 875 นาย บัณฑิต ไตรทิพย์
91 876 นาง อารมย์ กุลมาลา
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ล าดับท่ี
หมายเลข
ผชนก.

ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล

92 878 นาย ศุภวัฒน์ อิทธิปิยะนิธิ
93 879 นาย ไชยา พันธ์แก้ว
94 880 นางสาว สันทนา จันทร์จงปราณี
95 883 นาง นิกรรัตน์ หม่ืนพระโกฎดี
96 887 นางสาว สาลินี จันทร์สงคราม
97 888 นาย ชัชวาล สันธนวิบูล
98 892 นาย รังสรรค์ ปาจรีย์อนันต์
99 895 นางสาว ธัญญพัทธ์ เสวีพัลลภ
100 897 นาย อุดมชัย เอ้ือสุขไพศาล
101 1076 นางสาว ลภัส ลีนวิภาต
102 1260 นาย วีรชัย วงศ์โกสิตกุล
103 1295 นาย กิตติพงศ์ วิลัยปาน
104 1333 นาย วิริทธ์ิพล คงอ่ า
105 1398 นาย มนูญ เย่ียมเพ่ือน
106 1409 นางสาว สุพรรณี มาหม่ืน
107 1684 นาย สมควร บุญสังข์
108 1943 นางสาว ภารดี แสงจรัสวงษ์
109 2007 นางสาว จันแรม อภัยจิตร์
110 2372 นางสาว มณธิรา วิชาเกวียน
111 2518 นาย ศุภวิชญ์ อิทธิมา
112 2622 นาง กนกวรรณ แก้วค า
113 2623 นางสาว กนิษฐ์นิตา เหล่าเขตร์การณ์
114 2624 นางสาว กรจนาภรณ์ พฤกษ์วิเศษกุล
115 2625 นางสาว กรรณิการ์ วรหาร
116 2626 นางสาว กรรณิการ์ เกตุหงษ์น้อย
117 2627 นางสาว กรองกาญจน์ ขวัญทอง
118 2628 นางสาว กฤติมา รักบ้านเกิด
119 2629 นาย กฤษฎา สมบัติเกษมศานต์
120 2630 นาย กวี บวรเดชเตชานนท์
121 2631 นางสาว กัญญาณัฐ ศึกเจริญ
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ล าดับท่ี
หมายเลข
ผชนก.

ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล

122 2632 นางสาว กัลยา วงษ์กฎ
123 2633 นาย กานน ภาณุพันธ์ุ
124 2634 นาย กีรติ วิกรัยสกุล
125 2635 นาย กู้ชัย นนทะภา
126 2636 นาง เกศสุดา สังขกร
127 2637 นางสาว เกิดศิริ วิเศษสันต์
128 2639 นางสาว จิราพร ต๊ะวัง
129 2640 นาย จิรายุ จุ้ยเย็น
130 2641 นางสาว จีรวรรณ สันกาวี
131 2642 นาง จุฑาทิพ รมยะสมิต
132 2644 นางสาว จุฬาภรณ์ แก้วคีรีวัน
133 2645 นางสาว ชญานิษฎ์ ฤทธ์ินรา
134 2646 นางสาว ชัญญาพัชญ์ นพคุณจิรารัตน์
135 2647 นางสาว ชัญญาภัค โคตรจ าปา
136 2648 นางสาว ชิชา ยินดีวงษ์
137 2649 นาย ชิน อ้ึงไพบูลย์
138 2650 นาง ชุรีพร วงษ์น่ิม
139 2651 นาย เชิดศักด์ิ ป้องทอง
140 2652 นาย ณภัทร บุญเก้ือเกียรติ
141 2653 นางสาว ณัฐธันยพร โชติสิริอดิรุจ
142 2654 นาย ณัฐภัทร จริยวัฒนกร
143 2655 นางสาว ณัฐรดา หยองอนุกูล
144 2656 นาง ณัฐรินทร์ นิรมิตศุภเชษฐ์
145 2657 นางสาว ณัฐรินีย์ เมธาสิทธิโชค
146 2658 นาง ณีรนุช ศรีศวร
147 2659 นางสาว ดนยพร สิริพัฒนกรชัย
148 2660 นางสาว ดวงพร ชัยวัฒนายน
149 2662 นางสาว ดวงพร อ่ึงชัยภูมิ
150 2663 นางสาว ดวงหะทัย เสนานุช
151 2664 นางสาว ดาริกา กล่อมมานพ
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ล าดับท่ี
หมายเลข
ผชนก.

ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล

152 2667 นางสาว ทรงพร ส าลี
153 2668 นางสาว ทัศนาวดี สิงห์ทอง
154 2669 นางสาว ธนพรรณ รุ่งช่ืน
155 2670 นาย ธนวัฒน์ ลุยจันทร์
156 2671 นาย ธนวุฒิ บุญประดิษฐ์
157 2672 นาย ธนัท สุขใจ
158 2673 นางสาว ธนิกานต์ คชหิรัญ
159 2674 นางสาว ธนิดา แสนสี
160 2675 นาย ธนิต เอกอรรณพ
161 2676 นาย ธวัชชัย ศรีต่างค า
162 2677 นาย ธวัชชัย เตชะเรืองจิต
163 2678 นางสาว ธัญญ์พิชชา อิทธิกุลประเสริฐ
164 2679 นางสาว ธัญญารัตน์ อยู่ยืน
165 2681 นางสาว ธิดาธร กีรติธร
166 2683 นางสาว ธีรนุช ศรีธาดาวุฒิ
167 2684 นาย ธีระพงษ์ เทียมประเสริฐ
168 2685 ว่าท่ี ร.ต. เธียรสิน ฐิตวิชเศรษฐ์
169 2686 นาย นที ศิริลักษณะพงศ์
170 2687 นาย นพพล พรหมวิริยกุล
171 2688 นาง นพมาศ เลิศสิริวัฒนา
172 2689 นาย นรนาถ เสือนุ้ย
173 2690 นางสาว นันทภัค ไทรเล็กทิม
174 2691 นางสาว นันทิดา จิตปัญญา
175 2692 นางสาว นาฏตยา ศิระสุข
176 2693 นาย นาทพลินท์ ทัศนปริชญานนท์
177 2694 นาย นิกร ฟูรักษา
178 2695 นางสาว นิรัษฎา ชาจิตะ
179 2696 นาง บุษกร แก่นหอม
180 2697 นางสาว ปณิชา ธีระพันธ์
181 2698 นาย ปภณภัท เจริญโชคปัญญา
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ล าดับท่ี
หมายเลข
ผชนก.

ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล

182 2699 นางสาว ปภัสรา สุขประเสริฐ
183 2700 นาย ประจักษ์ ไชยอุดม
184 2701 นางสาว ปาริชาติ นิติธรรมวุฒิ
185 2702 นางสาว ปาริชาติ ธงศิริ
186 2703 นาง ปิยนุช ไชยขวัญ
187 2705 นางสาว พจนา ตันเจริญ
188 2706 นาย พรชัย จันทร์วงษ์
189 2707 นางสาว พรทิพา สกุลกิจบรรจง
190 2708 นางสาว พรรณทิพย์ โสภาศรีพันธ์
191 2709 นางสาว พลอย ผลนาค
192 2710 นาย พสุ รักการแพทย์
193 2711 นางสาว พักตร์วิภา ขาวเอ่ียม
194 2712 นางสาว พัชยา พัฒนุช
195 2713 นาย พัชระการย์ วงศ์ไชยสุวรรณ
196 2714 นาย พัฒนพงษ์ บุณยพุทธิ
197 2715 นางสาว พันธ์ทิพย์ ภมรนิยม
198 2716 นาย พิรัจน์ เลาหรุ่งพิสิฐ
199 2717 นาง พีรวัส ศรีแก้วสิทธิโชค
200 2718 นาง เพชรรัตน์ ยอดด าเนิน
201 2719 นางสาว เพลงพิณ สินช่วยปราบ
202 2720 นาย ไพรัช ม่วงอ่วม
203 2721 นางสาว ภรัณยา แก้วเจริญ
204 2722 นางสาว ภัคจิรา เมืองท่ีรัก
205 2723 นาย ภาณุมาศ สวัสด์ิ
206 2724 นาย มนตรี เบ้าภาระ
207 2725 นางสาว มนทกานต์ ทรงพุฒิ
208 2726 นางสาว มนธิรา สุขวิสุทธ์ิ
209 2727 นางสาว มยุรฉัตร ศรีจันโท
210 2728 นางสาว มัตทนา ผงสินสุ
211 2729 นางสาว มัทนา เจริญนาวี
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ล าดับท่ี
หมายเลข
ผชนก.

ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล

212 2730 นาง มัธณา กันชะนะ
213 2731 นาย เมธี กิจสุบรรณ
214 2732 นาย ยรรยง อนันตคุณวงศ์
215 2733 นาย ยุทธนา วงษ์สุด
216 2734 นางสาว ยุวดี ยอดสิน
217 2735 นางสาว ยุวดี พิพัฒน์ธ ารงรัตน์
218 2736 นางสาว รรินทร์ทร เนตรประภา
219 2737 นาย รักษ์พงษ์ ศักด์ิวธารักษ์
220 2738 นาง รังสรรค์ เอ่ียมสะอาด
221 2740 นางสาว ร่ืนฤดี ทองค า
222 2741 นางสาว รุ่งฤทัย สุวรรณชีพ
223 2742 นางสาว เรวดี ช้างขนุน
224 2743 นาย เลิศชาย แซ่อ้ึง
225 2744 นางสาว วงศ์สุภา ค าแสนวงษ์
226 2745 นางสาว วชิราภรณ์ ทรัพย์คง
227 2746 นางสาว วรพร ตันติพันธ์ุ
228 2748 นาย วรวิทย์ เมฆรักษาวนิช
229 2749 นางสาว วลัยณัฐ กลัดทอง
230 2750 นาย วศิน ชัชวาลย์
231 2752 นางสาว วาสนา มณีวงศ์
232 2753 นาย วิชัย เจือจันทร์
233 2754 นาย วิริทธ์ิพล ไวสุวรรณ์
234 2755 นาย วีรพงศ์ งามเลิศจริยากุล
235 2756 นางสาว วีราพร เหมะรัตน์พิทักษ์
236 2757 นางสาว ศิมาศ สารแดง
237 2758 นางสาว ศิราพร พงษ์สุโรจน์
238 2760 นาย ศิโรตม์ สรวงศ์
239 2761 นาย ศุภณัฐ ปานสมบุญ
240 2762 นาย ศุภสิทธ์ิ คุตตาจารย์
241 2763 นาย สมพล นกพ่ึง
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ล าดับท่ี
หมายเลข
ผชนก.

ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล

242 2764 นาย สราวุธ บังเกิดแสง
243 2765 นาย สามารถ เมฆวงศ์ตระการ
244 2766 นางสาว สายพิน คชนาม
245 2767 นาย สิริวัตร ล่ าหงษ์
246 2768 นางสาว สิริวิมล แซ่เตียว
247 2769 นางสาว สุกัญญา ประกันตะ
248 2770 นางสาว สุกัญญา พุ่มบางป่า
249 2772 นาย สุชิน อินทร
250 2773 นางสาว สุดาวรรณ เกียรติพิพัฒน์
251 2774 นางสาว สุนัตตา สามารถ
252 2775 นางสาว สุพัตรา หลาบผิด
253 2776 นางสาว สุภลัคน์ โกเมนเอก
254 2777 นางสาว สุภัทรา รุจิรักษ์พิพัฒน์
255 2778 นาย สุรศิษฐ์ เจริญเนติรัตน์
256 2779 นาย สุริยา จันทรารมณ์
257 2780 นางสาว เสาวนีย์ วงศ์กาวี
258 2781 นาง เสาวภา สืบพันธ์วงษ์
259 2783 นางสาว หฤทัย ช่ืนชม
260 2784 นาย อดิสรณ์ คชพงษ์
261 2785 นาย อธิป สาโรวาท
262 2786 นาย อมรเดช ส่งอาภากรณ์รัตน์
263 2787 นาง อรดี กัลยาพิเชฏฐ์ ภาณุมาศพงษ์
264 2788 นาย อรรถสิทธ์ิ วงษ์ประยูร
265 2789 นางสาว อังคณา รัศมีทธ์ิ
266 2790 นาย อัฑฒกร จันชาวนา
267 2791 นางสาว อาภัชนีย์ ภิรมย์ปักษา
268 2792 นาย โอฬาร จันทร์พิทักษ์กุล
269 2793 นาง กาญจนา นันจันที
270 2794 นางสาว สุริสา บุญโชติ
271 2795 นางสาว จริยา ทองแดงสุข
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ล าดับท่ี
หมายเลข
ผชนก.

ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล

272 2796 นางสาว วรรณภา กาหลง
273 2797 นางสาว กาญจนา พูลสวัสด์ิ
274 2798 นางสาว วันดี รุ่งพัฒนะกุล
275 2799 นาย บุญทวี สมสุขสวัสดีกุล
276 2800 นางสาว ณัฏฐวีร์ วัฒนกรกิจเจริญ
277 2801 นาย ธนพล แซ่เซียว
278 2802 นาย ธนกฤษ ภัทรภาณุเมธี
279 2803 นาย ภาสกร รอดจากไร้
280 2805 นางสาว รดา พานุรัตน์
281 2806 นางสาว เพ็ญอุมา เหล่ากุลประสิทธ์ิ

สถาบันวิทยาการศุลกากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศ ณ วันท่ี 7 เมษายน 2565

เบอร์โทรศัพท์ 08 0015 1901
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ข้อก ำหนด/กติกำเกี่ยวกับกำรฝึกอบรม และวิธีกำรฝึกอบรมออนไลน์  
หลักสูตรต่ออำยุใบรับรองผู้ช ำนำญกำรศุลกำกร ครั้งที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. 2565 

ระหว่ำงวันที่ 20 – 26 เมษำยน 2565 
--------------------------------------- 

หลักสูตรต่ออายุใบรับรองผู้ช านาญการศุลกากร ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เป็นกำรฝึกอบรม
รูปแบบออนไลน์ ผ่ำนโปรแกรม หรือแอพพลิเคชั่น ZOOM CLOUD MEETINGS ดังนั้น เพื่อเป็นกำร
เตรียมควำมพร้อมก่อนกำรฝึกอบรม สถำบันวิทยำกำรศุลกำกร กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล จึงขอแจ้ง
ข้อก ำหนด/กติกำเกี่ยวกับกำรฝึกอบรม รวมถึงวิธีกำรฝึกอบรม ให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมทรำบ ดังนี้ 

1. ข้อก ำหนด/กติกำ เกี่ยวกับกำรฝึกอบรม 

         1. ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่านจะต้องเข้าร่วมกลุ่ม LINE OpenChat 

ท่ีสถาบันวิทยาการศุลกากรจัดตั้งขึ้น เพื่อใช้ส าหรับรับข่าวสารเกี่ยวกับการฝึกอบรม 
เอกสารประกอบการบรรยาย และลิงค์ส าหรับลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละวัน 
โดยมีขั้นตอนดังนี้  

1.1 สแกน QR CODE เข้าร่วมกลุ่ม 
1.2 กดเข้าร่วมหน้าโปรไฟล์ใหม่ 
1.3 ตอบค าถามเพื่อขอเข้าร่วมแชท (ใส่หมายเลขผู้ช านาญการศุลกากร ตามด้วยชื่อจริง) 
1.4 ก าหนดชื่อเล่นและรูปโปรไฟล์เพื่อเข้าร่วม LINE OpenChat ผู้เข้าอบรมจะต้องก ำหนด

ชื่อเล่นเป็น “หมำยเลขผู้ช ำนำญกำรศุลกำกร ตำมด้วยชื่อจริง เท่ำนั้น” ตัวอย่าง  9999 นำยศุลกำกร  
กรณีที่ท่ำนไม่เปลี่ยนชื่อตำมที่ก ำหนด เจ้ำหน้ำที่จะลบค ำขอเข้ำร่วมกลุ่มของท่ำน และท่ำนจะต้องส่ง 
ค ำขอเข้ำร่วมกลุ่มเข้ำมำใหม่ ท้ังนี้ สถาบันวิทยาการศุลกากร จะด าเนินการปิดกลุ่ม LINE OpenChat นี้
ทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม   

2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีจ ำนวนวันฝึกอบรมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 (เข้าอบรม 
    ไม่น้อยกว่า 4 วัน) จึงจะมีสิทธิ์ได้รับใบรับรองผู้ช ำนำญกำรศุลกำกร   

3.  เ ริ ่ม เ ร ียน เวลำ 17 .00  –  20 .00  น .  ห ้อง เร ียนออนไลน ์จะ เป ิด ให ้เตร ียม 
  ความพร้อมตั้งแต่เวลา 16.30 น. ของการฝึกอบรมในแต่ละวัน 

/4. กำรเช็คชื่อ... 

 

ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 80 

SCAN ME 
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 4. กำรเช็คชื่อลงทะเบียน สถาบันวิทยาการศุลกากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
     จะตรวจสอบการเข้ารับการฝึกอบรม 2 ทาง ดังนี้ 
      4.1 ตรวจสอบจำกกำรลงทะเบียนออนไลน์  เจ้าหน้า ท่ีส่งลิงค์แบบฟอร์ม 

การลงทะเบียนออนไลน์ให้ในแต่ละวันทางกลุ่ม LINE OpenChat ดังนั้น ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่าน
จะต้องกดลิงค์ดังกล่าว เพ่ือกรอกข้อมูลและกดส่งยืนยันการลงทะเบียนในแต่ละวัน โดยสถำบันวิทยำกำร
ศุลกำกร จะเปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ ตั้งแต่เวลำ 16.30 – 18.00 น. เท่ำนั้น !! หากท่านใด 
ไม่ลงทะเบียนภายในเวลาท่ีก าหนด จะถือว่าขาดอบรมในวันนั้น 

 4.2  ตรวจสอบจำกรำยงำนผลผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ที่ปรำกฏในโปรแกรม ZOOM  
ของสถำบันวิทยำกำรศุลกำกร (HOST) ซึ่งจะระบุ ระยะเวลา และสถิติการเข้าร่วมกิจกรรม 
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละท่านในแต่ละวัน หากพบว่าท่านใดมีระยะเวลาการเข้าร่วมอบรมในแต่ละวัน
ไม่ถึงร้อยละ 60 (1 ชั่วโมง 30 นาที) จะถือว่าขาดอบรมในวันนั้น 

5. ขณะอบรมทุกครั้งขอให้ผู้ เข้  ำรับกำรฝึกอบรม เปิดกล้อง ปิดไมค์ เพื่อป้องกัน 
เสียงรบกวนในเวลำอบรม ในกรณีมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามในระหว่างการฝึกอบรม  
ให้กดปุ่มยกมือ (Raise Hand) ส่งสัญญาณให้วิทยากรทราบ เมื่อวิทยำกรอนุญำต 
ให้สอบถำม จึงสำมำรถกดเปิดเสียงไมค์ได้ 

6. เนื้อหำ รูปภำพ วิดีโอกำรสอน เอกสำรประกอบกำรบรรยำย และสิ่งอื่นๆ ทั้งหมด 
ท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตรต่ออายุใบรับรองผู้ช านาญการศุลกากร ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 นี้  
เป็นทรัพย์สินทำงปัญญำของกรมศุลกำกร  สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  
โดยกรมศุลกากร  

ห้ำมผู้ใดท ำซ้ ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร่ จ ำหน่ำย  
ให้เช่ำ เข้ำครอบครอง เรียกดึงข้อมูล บันทึก ส่งผ่ำน หรือกระท ำกำรใดๆ เกี่ยวกับสิทธิและทรัพย์สิน 
ทำงปัญญำของกรมศุลกำกร โดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย หรือโดยไม่ได้รับอนุญำตอย่ำงเป็นทำงกำร 
จำกกรมศุลกำกร หรือโดยก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรมศุลกากร อันเป็นการกระท าความผิดทางอาญา  
ซึ่งต้องได้รับโทษ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง อีกท้ังเป็นการกระท า
ละเมิดต่อกรมศุลกากร ซึ่งกรมศุลกากร สงวนสิทธิ์ในการยับยั้งการกระท านั้นในทันที และจะด าเนินการ
ทางกฎหมายต่อผู้กระท าละเมิดอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น 

 
/7. ให้ผู้เข้ารับ… 
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7. ให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเข้าเรียนตรงตามเวลาท่ีก าหนด และติดตามข่าวสารประกาศ 
จากทางสถาบันวิทยาการศุลกากร เพ่ือรักษาสิทธิของตนเอง  

8. ข้อแนะน ำในกำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรอบรมออนไลน์ 
 8.1 ผู้เข้าอบรมจะต้องดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม ZOOM และเรียนรู้การใช้งานของโปรแกรม 
 8.2 ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ท่ีจะใช้งานและจะต้องเช่ือมต่อกับสัญญาณอินเตอร์เน็ต

ความเร็วสูง  
 8.3 ดาวน์โหลดและพิมพ์เอกสารประกอบการบรรยาย เพื่อใช้ประกอบการฝึกอบรม 

ทั้งนี้ ห้ำมมิให้เชิญบุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือไม่มีสิทธิ์เข้ำรับกำรฝึกอบรม เข้ำมำอยู่ใน
กลุ่มกำรฝึกอบรม หำกสถำบันวิทยำกำรศุลกำกรตรวจสอบพบ จะด ำเนินกำรลบบุคคลดังกล่ำว 
ออกจำกกลุ่มโดยไม่จ ำเป็นต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ  

สถำบันวิทยำกำรศุลกำกร จะด ำเนินกำรทดสอบภำพและเสียงของกำรฝึกอบรมออนไลน์  
ผ่ำนโปรแกรม ZOOM CLOUD MEETINGS  

ในวันอังคำรที่ 19 เมษำยน 2565 เวลำ 16.00 – 16.30 น.  

 

 /2. วิธีกำรใช้งำน... 
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2. วิธีกำรใช้งำนและกำรเข้ำร่วมอบรมออนไลน์ ผ่ำนโปรแกรม ZOOM CLOUD MEETINGS 
2.1 ติดตั้งโปรแกรมบนอุปกรณ์ที่จะใช้งำน  

2.1.1 กำรติดตั้งโปรแกรมบนสมำร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต  สามารถท าการดาวน์โหลด 
และติดตั้งแอพพลิเคชั่น Zoom ผ่านร้านค้า (Store) แล้วแต่ระบบปฏิบัติการของมือถือคุณ โดยการเข้าไปท่ี 

ไอคอนร้ำนค้ำ >>      Search  >> พิมพ์ค ำว่ำ “ZOOM Cloud Meetings” >> และกดติดตั้ง 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ไอคอนร้ำนค้ำของระบบ IOS 

ไอคอนร้ำนค้ำของระบบ Android 

 

 2.1.1 
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 2.1.2 ติดตั้งโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ หรือ โน้ตบุ๊ค 
(1) ใหเขาเว็บไซต https://zoom.us/download และกดดาวน์โหลด 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

  (2) เมื่อท าการดาวนโหลดเรียบรอย ให้คลิกท่ีไฟล เพื่อท าการติดตั้ง และรอโปรแกรม 
ท าการติดตั้งจนเสร็จ เมื่อติดตั้งเสร็จจะขึ้นหน้ำต่ำง ZOOM CLOUD MEETINGS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Click to Install 

หน้ำต่ำง 
ZOOM CLOUD MEETINGS 
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https://zoom.us/download


 

 
 

2.2 วิธกีำรเข้ำร่วมอบรมออนไลน์ (ผ่ำน Personal Meeting ID) 

2.2.1 เปิดโปรแกรม บนอุปกรณ์ท่ีเราติดตั้งขึ้นมา จากนั้น กดปุมเมนู Join a Meeting 
บนหน้าต่างโปรแกรม/แอพพลิเคชั่น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้ำจอบนสมำร์ทโฟน หน้ำจอคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค 

2.2.1 
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2.2.2 พิมพ์หมำยเลข Meeting ID ส าหรับเข้าร่วมอบรม ท่ีได้รับจากสถาบันวิทยาการศุลกากร 
จากนั้นให้พิมพ์ชื่อของตนเองในช่อง Screen Name หรือ User (ให้ใส่ รหัสผู้ช ำนำญกำรศุลกำกร 
ชื่อ-นำมสกุลจริง เป็นภำษำไทย เท่ำนั้น) เช่น.... 9999 นำยศุลกำกร คลองเตย   แล้วกด Join 

 

 

 

2.2.3 พมิพ์หมำยเลข Meeting password ท่ีได้รับจากสถาบันวิทยาการศุลกากร  
เสร็จแล้วคลิกที่ Join Meeting 

 

 

 

 

            

 

            หมำยเหตุ : สถาบันวิทยาการศุลกากร จะสง่หมายเลข Meeting ID และ Meeting password 
ให้ท่านทางกลุ่ม LINE OpenChat ซึง่หมำยเลขดังกล่ำว ใชส้ ำหรบักำรเข้ำหอ้งอบรมออนไลน์ในแต่ละวนั 

 
 

 

 

หน้ำจอบนสมำร์ทโฟน หน้ำจอคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค 

2.2.2 

 2.2.3 
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 2.2.4. เมื่อกด Join Meeting แล้ว ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องรอให้เจ้าหน้าท่ีสถาบันวิยาการศุลกากร 
กด Admit เพื่อยอมรับการเข้าร่วมอบรมก่อน ในระหว่างนี้ท่านสามารถทดสอบความพร้อมในการร่วมอบรม  
 2.2.5 เมื่อเจ้าหน้าท่ีสถาบันวิทยาการศุลกากร กดยอมรับการเข้าอบรม ระบบจะแสดง
หน้ำต่ำงให้เลือกให้เข้ำร่วม 2 แบบ คือ เปิดวีดีโอ “Join with Video” และ ไม่เปิดวีดีโอ “Join without 
Video” (ให้เลือก Join with Video ในกำรเข้ำอบรม)  
  หมำยเหตุ :  ** กรณีคอมพิวเตอรไ์ม่ได้ติดตั้งกล้อง ระบบจะไม่แสดงหน้ำต่ำงนี้ ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.2.6 เลือกวิธีกำรสื่อสำรโดยเลือก Join with Computer Audio เพื่อเข้าร่วมอบรม 
โดยใช้เสียง (ในกำรเข้ำอบรมให้ปิดไมคท์ุกครั้ง และเปิดไมค์เมื่อมีข้อสงสัยหรือต้องกำรสอบถำมในกำรอบรม)  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ : กดท่ี Automatically join audio by computer when joining a meeting เพื่อใช้เสียงอัตโนมัติ 
หรือสามารถกดท่ี Test Speaker and Microphone เพื่อทดสอบ ล าโพงและไมค์โครโฟน (ทดสอบเมื่อ 
ติดตั้งครั้งแรกเท่านั้น) 
 
 

2.2.5 

2.2.6 
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 2.2.7 กำรปดิไมค์และเปดิวิดีโอ ให้กดไอคอนดังรูปท่ีปรากฎบนเมนูหน้าแอพพลิเคชั่น Zoom 
  
 
 
 
 
 
   
  
  
  
 2.2.8 ในกรณีที่มีค ำถำมผูเ้ข้าร่วมประชุมสามารถแชทเพ่ือสอบถามวิทยากรได้ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    2.2.9 เมื่อจบกำรฝึกอบรมแล้วสามารถกด END Meeting หรือ Leave เพ่ือออกจาก
การฝึกอบรมได้ทันที 

 

 
 
 

2.2.8 
คลิกท่ีไอคอน More 

คลิก Chat 

2.2.7 

1.สถำบันวิทยำกำรศุลกำกร 
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2.2.10 เมนูใช้กำรใช้งำนแอพพลิเคชั่น Zoom  

1. Audio  เปิด - ปิดไมโครโฟน   
2. Video   เปิด - ปิดวีดโีอ    
3. invite   เชิญผู้เข้ำร่วมอบรม             
4. Participants  รำยชื่อผู้เข้ำร่วมอบรม   
5. Share  แชร์หน้ำต่ำงที่ต้องกำรของผู้เข้ำร่วมอบรม 
6. Chat  สนทนำกับเจ้ำหน้ำที่ วิทยำกร และผู้เข้ำร่วมอบรมอื่น 
7. Record  บันทึกวิดโีอกำรอบรม (ใช้ได้เฉพำะ Host/Admin) 
8. Leave Meeting  ออกจำกกำรอบรม  
  

ท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลและวิธีกำรใช้งำน ZOOM CLOUD MEETINGS เพ่ิมเติม 
โดยกำรสแกนเอกสำรผ่ำน QR CODE ด้ำนล่ำงนี ้หรือจำกเว็บไซต์ต่ำงๆ เช่น YOUTUBE เป็นต้น 

 
คู่มือกำรประชุมทำงไกล ผ่ำนเครือข่ำย (Web Conference) 

โดยใช้โปรแกรม ZOOM 

 
 
 
 

ที่มำ : 
https://www.galya.go.th/upload/file/zoom-meeting.pdf 

สถาบันวิทยาการศุลกากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2565 

 เบอร์โทรศัพท์ 08 0015 1901 

( 1 )     ( 2 )               ( 3 )     ( 4 )      ( 5 )   ( 6 )   ( 7 )              ( 8 ) 
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https://www.galya.go.th/upload/file/zoom-meeting.pdf

