
 

 หมายเหต ุ: ท่านสามารถทราบ “ตารางการฝึกอบรม” ได้จากท้ายประกาศฉบับนี้  
 

 
   

ข้อก าหนด/กติกาเกี่ยวกับการฝึกอบรม และวิธีการฝึกอบรมออนไลน์  
หลักสูตร ผู้ช านาญการศุลกากร รุ่นที่ 19 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

--------------------------------------- 
หลักสูตร ผู้ช ำนำญกำรศุลกำกร รุ่นที่ 19 ประจ ำปี พ.ศ. 2565 เป็นการฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์  

ผ่านโปรแกรม หรือแอพพลิเคชั่น ZOOM CLOUD MEETINGS ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกอบรม 
สถาบันวิทยาการศุลกากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล จึงขอแจ้งข้อก าหนด/กติกาเกี่ยวกับการฝึกอบรม รวมถึง
วิธีการฝึกอบรม ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบ ดังนี้ 

1. ข้อก าหนด/กติกา เกี่ยวกับการฝึกอบรม 

 1. ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมทุกท่ำนจะต้องเข้ำร่วมกลุ่ม LINE OpenChat ที่สถำบันวิทยำกำรศุลกำกร จัดตั้งขึ้น  
เพ่ือใช้ส ำหรับรับข่ำวสำร และเอกสำรประกอบกำรบรรยำย รวมถึงลิงค์ส ำหรับลงทะเบียนเข้ำรับกำรฝึกอบรมในแต่ละวัน 
ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 โดยมีขั้นตอนดังนี้  

1.1 สแกน QR CODE ทำงขวำมือ เพ่ือขอเข้ำร่วมกลุ่ม 
1.2 กดเข้ำร่วมหน้ำโปรไฟล์ใหม่ 
1.3 ตอบค ำถำมเพ่ือขอเข้ำร่วมแชท.... โดยใส่ “ ชื่อ – นามสกุล ” 
1.4 ก ำหนดชื่อเล่นและรูปโปรไฟล์เพ่ือเข้ำร่วม LINE OpenChat ผู้เข้ำอบรมจะต้องก าหนดชื่อเล่นเป็น 

“ล าดับที่ + ชื่อจริง” เท่ำนั้น ตัวอย่าง  250 ศุลกากร  กรณีที่ท่านไม่เปลี่ยนชื่อตามที่ก าหนด เจ้าหน้าที่จะลบค าขอ
เข้าร่วมกลุ่มของท่าน และท่านจะต้องส่งค าขอเข้าร่วมกลุ่มเข้ามาใหม่ ทั้งนี้ สถำบันวิทยำกำรศุลกำกร จะด ำเนินกำร
ปิดกลุ่ม LINE OpenChat นี้ทันทีหลังจำกเสร็จสิ้นกำรฝึกอบรม   

   หมายเหต ุ: ท่านสามารถทราบ “ล าดับท่ี”ของตนเอง ได้จากท้ายประกาศฉบับนี้  

 2. ผู้ เข้ำรับกำรฝึกอบรมจะต้องมีจ ำนวนวันฝึกอบรมแต่ละชุดวิชำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 และจะต้องได้ 
คะแนนในกำรสอบแต่ละชุดวิชำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิ์ได้รับใบรับรองผู้ช ำนำญกำรศุลกำกร   

 3. ก าหนดการฝึกอบรม : ฝึกอบรมสัปดาห์ละ 3 วัน ดังนี้ 
3.1 วันอังคาร วันพฤหัสบดี : เริ่มอบรม 17.00 - 20.00 น. โดยห้องเรียนออนไลน์จะเปิดให้เตรียม 

ควำมพร้อมตั้งแต่เวลา 16.00 น.  
  3.2 วันเสาร์  : เริ่มอบรม 09.00 - 17.00 น. โดยห้องเรียนออนไลน์จะเปิดให้ เตรียมควำมพร้อม 

ตั้งแต่เวลา 08.00 น.  
 
 

  / 4. การเช็คชื่อ... 
 

 Scan Me 
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4. การเช็คชื่อลงทะเบียน สถำบันวิทยำกำรศุลกำกร กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล จะด ำเนินกำรเช็คชื่อ 
เข้ำอบรมในแต่ละวัน จ ำนวน 2 ช่องทำง ดังนี้ 

     4.1 เช็คชื่อจากการลงทะเบียน (เซ็นชื่อ) เข้าอบรมออนไลน์ ผ่าน Link Google form  
ทุกท่ำนจะต้องลงทะเบียนหรือเช็นชื่อเข้ำอบรมทุกวัน โดยเป็นกำรลงทะเบียนรูปแบบออนไลน์  

ผ่ำน Link Google form เจ้ำหน้ำที่จะส่ง link ลงทะเบียนดังกล่ำว ให้ในกลุ่ม LINE OpenChat ผู้เข้ำอบรมจะต้อง 
กดลิงคด์ังกล่ำว เพ่ือกรอกข้อมูลและกดส่งยืนยันกำรลงทะเบียนในแต่ละวัน ภำยในเวลำดังนี้  

 1) วันอังคาร วันพฤหัสบดี : สำมำรถลงทะเบียนออนไลน์ ได้ตั้งแต่เวลำ 16.30 – 18.00 น. เท่ำนั้น !! 
หำกท่ำนใดไม่ลงทะเบียนภำยในเวลำ 18.00 น. จะถือว่ำขำดอบรมในวันนั้นๆ 

 2) วันเสาร์ : สำมำรถลงทะเบียนออนไลน์ ได้ตั้งแต่เวลำ 08.30 – 10.00 น. เท่ำนั้น !! หำกท่ำนใด 
ไม่ลงทะเบียนภำยในเวลำ 10.00 น. จะถือว่ำขำดอบรมในวันนั้นๆ 

 4.2 เช็คชื่อจากการเข้าห้อง ZOOM  
สถำบันวิทยำกำรศุลกำกร จะตรวจสอบรำยงำนกำรเข้ำร่วมกิจกรรมที่ปรำกฏในโปรแกรม ZOOM  

ซึ่งจะระบุระยะเวลำ และสถิติกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมแต่ละท่ำนในแต่ละวัน หำกพบว่ำท่ำนใด 
มีระยะเวลำกำรเข้ำร่วมอบรมในแต่ละวันไม่ถึง ร้อยละ 60 จะถือว่ำขำดอบรมในวันนั้น ในการเข้าห้อง ZOOM  
มีข้อก าหนดและกติกา ดังนี้ 

1) สถำบันวิทยำกำรศุลกำกร จะแจ้งรหัส Meeting ID และ Passcode ส ำหรับเข้ำห้อง ZOOM  
ให้ทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 วัน ก่อนกำรฝึกอบรม ทำงกลุ่ม Line OpenChat 

2) ในกำรเข้ำห้อง ZOOM จะมีช่องให้ใส่รหัส Meeting ID, Passcode (ได้รับจำกเจ้ำหน้ำที่)  
และช่อง Your name หรือ user ส ำหรับใส่ชื่อผู้ใช้งำน ขอให้ทุกท่านใส่ชื่อเป็น ล าดับที่ + ชื่อจริง เป็นภาษาไทย เท่ำนั้น 
เพ่ือให้ง่ำยต่อกำรเช็คชื่อและป้องกันกำรสวมสิทธิ์จำกบุคคลภำยนอก จำกนั้นกด Join และโปรดรอเจ้ำหน้ำทีต่รวจสอบ 
ชื่อและอนุมัติกำรเข้ำห้องสักครู่ กรณีท่ำนใดรอกำรอนุมัติเข้ำห้องจำกเจ้ำหน้ำที่ เกิน 30 นำที แสดงว่ำท่ำนไม่ได้ตั้งชื่อ
ตำมท่ีก ำหนด ให้ท่ำนออกจำกโปรแกรม ZOOM และด ำเนินกำรเข้ำมำใหม ่

3) ขณะอบรม ขอให้ทุกคนเปิดกล้อง ปิดไมค์  เพ่ือป้องกันเสียงรบกวน กรณีมีข้อสงสัย 
หรือข้อซักถำมในระหว่ำงกำรฝึกอบรม ให้กดปุ่มยกมือ (Raise Hand) ส่งสัญญำณให้วิทยำกรทรำบ เมื่อวิทยำกร
อนุญำตให้สอบถำม จึงสำมำรถกดเปิดเสียงไมค์ได้ 

4) ในการเข้าอบรมแต่ละครั้ง อนุญาตให้ผู้อบรมเข้าอบรมโดยใช้อุปกรณ์เดียวเท่านั้น   
(ไม่อนุญำตให้เข้ำพร้อมหลำยอุปกรณ์) เพ่ือป้องกันกำรสวมสิทธิ์จำกบุคคลอ่ืน หำกท่ำนใดต้องกำรเปลี่ยนอุปกรณ์  
ให้แจ้งเจ้ำหน้ำทีใ่นกลุ่ม Line OpenChat เพ่ือเจ้ำหน้ำที่จะได้ตรวจสอบและอนุมัติกำรเข้ำห้องอบรมบนอุปกรณ์ใหม่ 

 
 
 

/5. เนื้อหา … 
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5. เนื้อหา รูปภาพ วิดีโอการสอน เอกสารประกอบการบรรยาย และสิ่งอ่ืนๆ ทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 
ผู้ช ำนำญกำรศุลกำกร รุ่นที่ 19 ประจ ำปี พ.ศ. 2565 เป็นทรัพย์สินทำงปัญญำของกรมศุลกำกร สงวนลิขสิทธิ์ 
ตำมพระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยกรมศุลกำกร  

ห้ามผู้ใดท าซ้ า คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร่ จ าหน่าย ให้เช่า เข้าครอบครอง 
เรียกดึงข้อมูล บันทึก ส่งผ่าน หรือกระท าการใดๆ เกี่ยวกับสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของกรมศุลกากร   
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย หรือโดยไม่ได้รับอนุญำตอย่ำงเป็นทำงกำรจำกกรมศุลกำกร หรือโดยก่อให้เกิดควำมเสียหำย
แก่กรมศุลกำกร อันเป็นกำรกระท ำควำมผิดทำงอำญำ ซึ่งต้องได้รับโทษ ตำมพระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  
และกฎหมำยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นกำรกระท ำละเมิดต่อกรมศุลกำกร ซึ่งกรมศุลกำกร สงวนสิทธิ์ในกำรยับยั้ง 
กำรกระท ำนั้นในทันที และจะด ำเนินกำรทำงกฎหมำยต่อผู้กระท ำละเมิดอย่ำงเด็ดขำดโดยไม่มีข้อยกเว้น 

6. เข้าเรียนตรงเวลา และติดตำมข่ำวสำรประกำศจำกทำงสถำบันวิทยำกำรศุลกำกร เพ่ือรักษำสิทธิ์ของตนเอง  

ทั้งนี้ ห้ามมิให้เชิญบุคคลอ่ืนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือไม่มีสิทธิ์ เข้ารับการฝึกอบรม เข้ามาอยู่ ในกลุ่ม 
การฝึกอบรม หากสถาบันวิทยาการศุลกากรตรวจสอบพบ จะด าเนินการการลบบุคคลดังกล่าวออกจากกลุ่มโดยไม่
จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

สถาบันวิทยาการศุลกากร จะด าเนินการทดสอบภาพและเสียงของการฝึกอบรมออนไลน์  
ผ่านโปรแกรม ZOOM CLOUD MEETINGS  

ในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น. ก่อนการปฐมนิเทศ 

 

 /2. วิธีการใช้งาน... 
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2. วิธีการใช้งานและการเข้าร่วมอบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM CLOUD MEETINGS 
2.1 ติดตั้งโปรแกรมบนอุปกรณ์ที่จะใช้งาน  

2.1.1 การติดตั้งโปรแกรมบนสมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต  สำมำรถท ำกำรดำวน์โหลด 
และติดตั้งแอพพลิเคชั่น Zoom ผ่ำนร้ำนค้ำ (Store) แล้วแต่ระบบปฏิบัติกำรของมือถือคุณ โดยกำรเข้ำไปท่ี 

ไอคอนร้านค้า >>      Search  >> พิมพ์ค าว่า “ZOOM Cloud Meetings” >> และกดติดตั้ง 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ไอคอนร้านค้าของระบบ IOS 

ไอคอนร้านค้าของระบบ Android 

 

 2.1.1 
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 2.1.2 ติดตั้งโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ หรือ โน้ตบุ๊ค 
(1) ใหเขำเว็บไซต https://zoom.us/download และกดดำวน์โหลด 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

  (2) เมื่อท ำกำรดำวนโหลดเรียบรอย ให้คลิกท่ีไฟล เพื่อท ำกำรติดตั้ง และรอโปรแกรม 
ท ำกำรติดตั้งจนเสร็จ เมื่อติดตั้งเสร็จจะขึ้นหน้าต่าง ZOOM CLOUD MEETINGS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Click to Install 

หน้าต่าง 
ZOOM CLOUD MEETINGS 

 2.1.2 
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2.2 วิธกีารเข้าร่วมอบรมออนไลน์ (ผ่าน Personal Meeting ID) 

2.2.1 เปิดโปรแกรม บนอุปกรณ์ท่ีเรำติดตั้งขึ้นมำ จำกนั้น กดปุมเมนู Join a Meeting 
บนหน้ำต่ำงโปรแกรม/แอพพลิเคชั่น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าจอบนสมาร์ทโฟน หน้าจอคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค 

2.2.1 
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2.2.2 พิมพ์หมายเลข Meeting ID ส ำหรับเข้ำร่วมอบรม ท่ีได้รับจำกสถำบันวิทยำกำรศุลกำกร 
  2.2.3 พิมพ ์ล าดับที่ + ชื่อจริงเป็นภาษาไทย ในช่อง Your Name หรือ User แล้วกด Join 

 

 

 

2.2.4 พมิพ์หมายเลข Meeting Passcode ท่ีได้รับจำกสถำบันวิทยำกำรศุลกำกรเสร็จแล้ว 
คลิกที่ Join Meeting 

 

 

 

 

            

 

            หมายเหตุ : สถำบันวิทยำกำรศุลกำกร จะแจ้งหมำยเลข Meeting ID และ Passcode  
ให้ท่ำนทำงกลุ่ม LINE OpenChat ล่วงหน้ำก่อนกำรฝึกอบรม 

 
 

 

 

หน้าจอบนสมาร์ทโฟน หน้าจอคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค 

2.2.2 และ 2.2.3 

 2.2.4 

ใส่ล าดับที่ + ชื่อจริงภาษาไทย 

ล าดับที่ + ชื่อจริงภาษาไทย 

ใส่รหสั Meeting ID 

ใส่รหัส Meeting ID 

7 / 22



 

 
 

 2.2.5. เมื่อกด Join Meeting แล้ว ผู้เข้ำร่วมอบรมจะต้องรอให้เจ้ำหน้ำท่ีสถำบันวิยำกำรศุลกำกร 
กด Admit เพื่อยอมรับกำรเข้ำร่วมอบรมก่อน  
 2.2.6 เมื่อเจ้ำหน้ำท่ีสถำบันวิทยำกำรศุลกำกร กดยอมรับกำรเข้ำอบรม ระบบจะแสดง
หน้าต่ าง ให้ เลือกให้ เข้ าร่วม 2 แบบ  คือ  เปิดวีดี โอ  “Join with Video” และ ไม่ เปิดวีดี โอ  
“Join without Video” (ให้เลือกเปิดวีดีโอ “Join with Video” ในการเข้าอบรม)  
  หมายเหตุ :  ** กรณีคอมพิวเตอรไ์ม่ได้ติดตั้งกล้อง ระบบจะไม่แสดงหน้าต่างนี้ ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.2.7 เลือกวิธีการสื่อสารโดยเลือก Join with Computer Audio เพื่อเข้ำร่วมอบรม 
โดยใช้เสียง (ในการเข้าอบรมให้ปิดไมคท์ุกครั้ง และเปิดไมค์เมื่อมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามในการอบรม)  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : กดท่ี Automatically join audio by computer when joining a meeting เพื่อใช้เสียงอัตโนมัติ 
หรือสำมำรถกดท่ี Test Speaker and Microphone เพื่อทดสอบ ล ำโพงและไมค์โครโฟน (ทดสอบเมื่อ 
ติดตั้งครั้งแรกเท่ำนั้น) 
 
 

2.2.6 

2.2.7 
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 2.2.8 การปิดไมค์และเปดิวดิีโอ ให้กดไอคอนดังรูปท่ีปรำกฎบนเมนูหน้ำแอพพลิเคชัน่ Zoom 
  
 
 
 
 
 
   
  
  

 2.2.9 ในกรณีที่มีค าถามผูเ้ข้ำร่วมประชุมสำมำรถแชทเพ่ือสอบถำมวิทยำกรได้ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    2.2.10 เมื่อจบการฝึกอบรมแล้วสำมำรถกด END Meeting หรือ Leave เพื่อออกจำก
กำรฝึกอบรมได้ทันที 

 

 
 
 

2.2.9 
คลิกท่ีไอคอน More 

คลิก Chat 

2.2.8 

1.สถาบันวิทยาการศุลกากร 
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2.2.11 เมนูใช้การใช้งานแอพพลิเคชั่น Zoom  

1. Audio  เปิด - ปิดไมโครโฟน   
2. Video   เปิด - ปิดวีดโีอ    
3. invite   เชิญผู้เข้าร่วมอบรม             
4. Participants  รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม   
5. Share  แชร์หน้าต่างที่ต้องการของผู้เข้าร่วมอบรม 
6. Chat  สนทนากับเจ้าหน้าที่ วิทยากร และผู้เข้าร่วมอบรมอื่น 
7. Record  บันทึกวิดโีอการอบรม (ใช้ได้เฉพาะ Host/Admin) 
8. Leave Meeting  ออกจากการอบรม  
  

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลและวิธีการใช้งาน ZOOM CLOUD MEETINGS เพ่ิมเติม 
โดยการสแกนเอกสารผ่าน QR CODE ด้านล่างนี ้หรือจากเว็บไซต์ต่างๆ เช่น YOUTUBE เป็นต้น 

 
 

คู่มือการประชุมทางไกล ผ่านเครือข่าย (Web Conference) 
โดยใช้โปรแกรม ZOOM 

 
 
 
 
 

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

สถำบันวิทยำกำรศุลกำกร กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
ประกำศ ณ วันที่ 11 พฤษภำคม 2565 

 เบอร์โทรศัพท์ 08 0015 1901 
 

( 1 )     ( 2 )               ( 3 )     ( 4 )      ( 5 )   ( 6 )   ( 7 )              ( 8 ) 
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1. รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 254 ราย

ล าดับท่ี ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ

1 นางสาว กชพร สุวรรณวงศ์
2 นางสาว กนกพร จิตตรัตน์เสนีย์
3 นาง กนกวรรณ ค าบาง
4 นางสาว กมลทิพย์ พูนฉัตรเพชร
5 นาย กมลธรรม เสริมสินไพบูลย์
6 นางสาว กรทิพย์ ทัดรอด
7 นาย กฤชวัฒน์ จ าปีพุทธชาติ
8 นาย กฤษดา นิลประภา
9 นางสาว กัญญ์ณณัฏฐ์  สุทธวัฒนาเวโรจน์   
10 นางสาว กัลยรัตน์ โสภณธนกิจสกุล
11 นางสาว กาญจนา บุญรังษี
12 นาง กาณดา ธัญญะประเสริฐ
13 นาย กิตติคม คุปติวัฒน์
14 นางสาว เกศินี ศุภธีระนนท์
15 นางสาว ขวัญจิตร สีเนตร์
16 นาย ไครณอามีน สาแม
17 นาง ฆนรส สุส าเภา
18 นาย จตุพัฒน์ ดอนเส
19 นางสาว จริย ดาวจรัสแสงชัย
20 นางสาว จรีวรรณ จุลศักด์ิ
21 นาย จักรกฤษ โชคปลอด
22 นาย จักรพงศ์ เมธาวัชรกุลโภคิน
23 นางสาว จันทร์รัตน์ อนุสรณ์พาณิชย์
24 นางสาว จันทิมา คุณโฑ
25 นางสาว จิณณ์วลัญชณ์ บุญศรี
26 นาย จิตติชัย บุญมี
27 นาง จิตรลดา ประภาพรดิลก
28 นาย จิรเดช สุธิตะกูล
29 นางสาว จิรภา ปัญญาศิริ
30 นาย จิรวัฒน์ กีรติมงคลวัฒน์
31 นาง จิรัชญา ป่ินสกุล
32 นาย จิรายุทธ์ ทองพรม
33 นางสาว จีรชาดา ตัณชวนิชย์
34 นางสาว จุฑานุช  บูรณสินวัฒนกูล

หลักสูตรผู้ช านาญการศุลกากร รุ่นท่ี 19 ประจ าปี พ.ศ. 2565
รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการฝึกอบรม และการรับใบเสร็จรับเงิน 11 / 22
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35 นาย เจษฎากร ประกอบกิจ
36 นาง ฉัตรวิไล คุณเจริญจิต
37 นางสาว ฉัตรวีรยา วริทธ์ิธรบุพกร
38 นาย เฉลิมพล คงมี
39 นางสาว ชนัตถา สมรรคนัฏ
40 นางสาว ชนันท์ธิพัฒน์ ค าสร้อย
41 นางสาว ชลธิรา กาญจนวิไล
42 นาย ชัยธัช ทองใบ
43 นาย ชัยพร ชมสุทธา
44 นางสาว ชาพิมญช์ุ ไทย
45 นางสาว ช่ืนฤทัย สาระกูล
46 นาย ชุมพล พันธ์ุศุภศิริ
47 นางสาว เชาวมาศ ขุนฤทัย
48 นาย โชติธนินท์ แบมขุนทด
49 นาง ซัลมา บินกาซัน ไพโรจน์
50 นางสาว ฐิติมา พลแก้ว
51 นาย ฐิติวัชร์ อมรพงศ์ธนากุล
52 นางสาว ณชิตา แก้วสมบัติ
53 นางสาว ณฐอร มาศรัตน์
54 นางสาว ณภัทร ชยุติรัตน์
55 นาย ณฤภัทร เจริญทัศนางกูร
56 นาย ณัฐกรณ์ นุชนา
57 นางสาว ณัฐกานต์ เลิศวณิชกุล
58 นางสาว ณัฐพร แก้วประจุ
59 นางสาว ณัฐพัชร์ ธีรพันธ์ภูกิจ
60 นาย ณัฐภูมิ ค าภักดี
61 นาย ณัฐวุฒิ เกตูกาง
62 นาย ณัตปกรณ์ ปรีดาภิรัตน์
63 นาง ณิชพัณณ์ กีรติมงคลวัฒน์
64 นางสาว ณิชาภัทร แซ่งุ่ย
65 นาง ณีริกาวรรณ พิศสะอาด
66 นางสาว ณุกานดา อรรถกิจโกศล
67 นางสาว เดือนรุ่ง แก้วพิทักษ์
68 นาย โดมรพี ขุนเจริญ
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69 นาย ติณณภพ แสงนวกิจ
70 นางสาว เตือนใจ พ่วงเครือ
71 นาย ทรงวุฒิ อนุวงศ์เจริญ
72 นางสาว ทราย เครือวัลย์
73 นาย ทศพร อธิการุณ
74 นางสาว ทัศนีย์ อยู่คเชนทร์
75 ว่าท่ี ร.ต. ทินเดช การจุระ
76 นาย ธงไชย หุ่นนิมิตร
77 นาย ธนกร ต้ังจิตร์พร
78 นาย ธนภัทร ศรีอมร
79 นาย ธนวัฒน์ พรหมสุวรรณ
80 นาย ธนันวัฒน์ ธวัชรพีวงศ์
81 นาย ธวัชชัย อิทธิพิศาล
82 นางสาว ธวัลรัตน์ ทองอยู่พัฒนกุล
83 นาย ธัชชัย อุ่นเจริญ
84 นางสาว ธันยมัย เจียรกุล
85 นางสาว ธานิยา ให้วงศ์กูล
86 นาย ธารา พรหมมานนท์
87 นาย ธีระเจตน์ เหลืองรุ่งทรัพย์
88 นางสาว นงนุช บุญคง
89 นาย นพพล นุชน้อย
90 นาย นพรัตน์ สวัสดี
91 นางสาว นพวรรณ เตรียมทนะ
92 นาง นภาพร   สโรชวิกสิต
93 นาง นรมน		 เลปนะสุวรรณ		
94 นางสาว นวลจันทร์ เทียมทนงค์
95 นางสาว นัชชา พรย่ิง
96 นางสาว นัฐกาญจน์ ลาวันนา
97 นางสาว นันท์นภัสร คงเสมาชุมสิน
98 นางสาว นันท์นิชา ฤทธิวัฒนเศรษฐ์
99 นาง นารี ศักด์ิสร้อย
100 นางสาว นิตยา บุญซัน
101 นางสาว นิภา เจริญศิลป์
102 นางสาว บุศรินทร์ วงษ์อินทร์
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103 นางสาว บุษยา ปัสสาวะนัง
104 นางสาว ปฏิมา สังฆพร
105 นาง ปณภา ดวงดาว
106 นางสาว ปทิดา งามชัยยาพรกุล
107 นาง ปนัดดา เฮงสกุล
108 นางสาว ปภาพิมพ์ ประดับลาย
109 นาย ปภาวิน ปัญญาศิริ
110 นาย ปรรินทร์ อินเรืองศรี
111 นาย ประจักษ์ สุขศรีดา
112 นางสาว ประภัสสร ช่วยนาเขต
113 นาย ประยุทธ ฉัตรวัฒนานนท์
114 นาย ปรัชญา    พิจิตรชุมพล
115 นางสาว ปรีย์ณัฐธาดา สุวรรณ์โน
116 นางสาว ปวีณา วงษ์แก้ว
117 นางสาว ปาณิสรา วัชรด ารงกิจ
118 นางสาว ปาริชาติ สุกใส
119 นาง ปาลรัฐ สิริภูบาล
120 นางสาว ปาลิดา ศรีล าภูทอง
121 นางสาว ปิยธิดา ไชยปัญญา
122 นางสาว ปิยนันท์ เนียมประเสริฐ
123 นาง พจนจรรย มหาทิพย์โสภา
124 นางสาว พจนีย์ สาคร
125 นางสาว พณิชญา เรืองแก้ว
126 นาย พรชัย บุญแก้ว
127 นาย พรนรินทร์ ทรงราศรี
128 นาย พรรณนพ อนุศาสนี
129 นางสาว พรลภัส วัฒนเศรษฐ
130 นางสาว พัชมณ วิทยาหิรัญ
131 นางสาว พัสดาพร กระจ่างจิตยศกุล
132 นางสาว พิชญา   อดิวันทนากูล
133 นางสาว พิชามญช์ุ พฤฒพงศ์ไพศาล
134 นาย พิทักษ์ สุขวี
135 นาย พิทักษ์ แพทย์พิทักษ์
136 นางสาว พิมพ์วรัชญ์ หาริตะวัน
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137 นาย พิศิษฐพงศ์ ใจสม
138 นาย พีรดนย์ ณัฐนพินทักษ์
139 นาย พีรดนย์ ธัญธนาพงศ์สถิต
140 นาย พีรนัฐ สันลา
141 นางสาว พูลศรี โพประยูร
142 นางสาว ภคมน ฐกฤตฐิติภา
143 นาง ภัคศมนันท์ วงษ์ช้าง
144 นางสาว ภัทรนิษฐ์ ตัณฑนุช
145 นางสาว ภัสส์ณกาญจน์ อมราสกุลทรัพย์
146 นาย ภาคภูมิ โสภณวิจิตร
147 นางสาว ภาชญา วรรณประดิษฐ์
148 นาย ภาณุภณ ศศิวิชิตกุล
149 นาย ภานุวัฒน์ โพธิสมภพ
150 นาย ภายุพักษ์ ฤทธ์ิลือไกล
151 นาย มนตรี   แสนยามูล
152 นางสาว มลพิลา แก้วกนก
153 นาง มาลิน สืบสุข
154 นางสาว มุกดา ใจเมือง
155 นาย ยศศิริ บุตรสา
156 นาย ยุทธศักด์ิ อดุลพัชราภรณ์
157 นางสาว ยุพา สังข์ป่า
158 นางสาว ยุภาพร ค ามูล
159 นางสาว รัชดาภรณ์ บางประเสริฐ
160 นาง รีตาเดบี กุมาร
161 นาย ฤทธิพันธ์ุ สัณฑมาศจิรวัส
162 นางสาว ละอองดาว ปราณี
163 นาย วชิรวิชษ์ สุขผล
164 นาย วรพงศ์ เวียงเงิน
165 นางสาว วรมล ฝูงใหญ่
166 นางสาว วรรณารัตน์ ธนันต์ชัยสกุล
167 นางสาว วรวรัย อสัมภิณวงศ์
168 นางสาว วรัทวีร์ ตรีวงษ์วัฒนา
169 นางสาว วรารัตน์ เทียบวงษ์
170 นางสาว วลีรัตน์ ไชยเสนา
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1. รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 254 ราย
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รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการฝึกอบรม และการรับใบเสร็จรับเงิน

171 นาย วศิน บริหารวนเขตต์
172 นาย วัชรพงศ์ จรัสศรี
173 นางสาว วัชรี จันทร์ยงค์
174 นางสาว วันวิสาข์ ธาราเดช
175 นาย วินัย วิสุธิสิริ
176 นาย วินัย ชูเชิด
177 นาย วินัย บุณมามี
178 นางสาว วิภาพรรณ สุ่มใจยา
179 นางสาว วิภารัตน์ เช้ือหาญ
180 นาย วิศรุต อยู่ชูชัยมงคล
181 นาย วิษณุ มังกรแก้ว
182 นาย วีรัฐ กาญจนวิไล
183 นางสาว ศกลภัทร สรวมศิริ
184 นางสาว ศรุดา ไชยวงค์
185 นางสาว ศศิธร ชัยกิจ
186 นางสาว ศศิภา กิตติคุณกร
187 นางสาว ศิถีกาญจน์ คุปต์กาญจนากุล
188 นางสาว ศิริพร ชินศรี
189 นางสาว ศิริพร ค าชนะ
190 นางสาว ศิริพร แซ่ล้ิม
191 นาย ศิริพูน ปฐมรัตนศิริ
192 นางสาว ศิริภรณ์ ยอดมณี
193 นางสาว ศิริลักษณ์ วงษา
194 นาย ศิวกฤษฏ์ิ เจนวิพิชย์
195 นางสาว ศุภรดา เทศรุ่งเรือง
196 นาย ศุภวัฒน์ รุ่งมา
197 นางสาว ศุภักษร ตาวงค์
198 นาย สถิตย์ สมประสงค์
199 นาย สมภพ พุ่มพวง
200 นาย สมภพ แก้วเมือง
201 นางสาว สมฤดี วงศ์วรรธนะกิจ
202 นางสาว สมฤดี เผือกผ่อง
203 นาย สมศักด์ิ บัวเงิน
204 นาย สมสวัสด์ิ  เชิญสันติกุล
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205 นาย สมิทธ์เชษฐ์ แก้วฟ้าอ่อน  
206 นางสาว สิชาวริชช์ เจาะรอด
207 นาย สิทธิชัย มัยนิคม
208 นาย สิทธิพร เลิศประเสริฐคุณ
209 นาย สิปปกร เติมต่อ
210 นางสาว สิริกุล เต็กตระกูล
211 นางสาว สิรินทิพย์ เงินหิรัญ
212 นางสาว สุกฤษฐ์ฏิญา เพชรเชิดศักด์ิ
213 นางสาว สุกัญญา อ่อนผ้ึง
214 นาย สุดา คล่ีฉายา
215 นาย สุทธวงศ์ วัฒนานรเศรษฐ์
216 นาย สุทธิพงษ์ สิทธิเสนา
217 นาย สุเทพ สุทธิชัยเดชา
218 นาย สุนทร ไมขุนทด
219 นาย สุบรร บัวขาว
220 นางสาว สุพรรษา ลิมวิภูวัฒน์
221 นางสาว สุพัตรา พรมดอนยาง
222 นางสาว สุพารัตน์ แซ่ซ่ัว
223 นางสาว สุภาวดี จงจิตต์
224 นางสาว สุมนา พัฒนกิจเจริญชัย
225 นาย สุรศักด์ิ ล่ิมศรีพุทธ์ิ
226 นาย สุรสิทธ์ิ ช่ืนใจ
227 นางสาว สุรัตดา ทองประกอบ
228 นางสาว สุริยาพร จันทร์สุขสวัสด์ิ
229 นางสาว สุรีรัตน์ หงษ์สิบสาม
230 นางสาว เสาวณี								 รังรักษ์										
231 นาย แสงชัย มัยนิคม
232 นางสาว หทัยรัตน์ ดอกไม้เพ็ง
233 นางสาว อโณทัย มนต์ทิพย์
234 นาย อดิสร พลทะจักร์
235 นาย อนนท์ หนุนดี
236 นาย อนุรักษ์ รักภูมิ
237 นางสาว อภินันท์ กัณชัย
238 นาย อมรเทพ เทศเอม
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239 นางสาว อมรรัตน์ เกษประทีป
240 นางสาว อมรรัตน์ บัวสอน
241 นางสาว อรชา   เรืองบุญ
242 นางสาว อลิน ทิพวัลย์
243 นาย อัครพล ช่ืนถาวร
244 นาย อัคเรศ เลาหสุวัฒน์กุล
245 นาง อัญชรีย์ รังสรรค์
246 นางสาว อาทิตยา วรดี
247 นางสาว อารีย์วรรณ ซ่ือตรง
248 นาย อิศม์ธเดชน์ พิชัยรัตน์
249 นาย อิสระ ผู้อยู่สุข
250 นางสาว อุมาภรณ์ กุลวงค์
251 นาย บดินทร์ ศรีสุวงค์ รุ่นท่ี 18
252 นาย พีรนันท์ ไล่ชะพิษ รุ่นท่ี 18
253 นาย วรเทพ มานะวุฒิเวช รุ่นท่ี 18
254 นางสาว ศิรินุช แสงนิล รุ่นท่ี 18

2. การรับใบเสร็จรับเงิน

ประกาศ ณ วันท่ี 11 พฤษภาคม 2565
สถาบันวิทยาการศุลกากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล

เบอร์โทรศัพท์ 08 0015 1901

           ท่านใดท่ีต้องการรับใบเสร็จรับเงินด้วยตนเอง สามารถรับได้ท่ีสมาคมสโมสรศุลกากร กรมศุลกากร
(ตึกตรงข้ามสนามเทนนิส) ได้ต้ังแต่วันท่ี 17 - 18 พฤษภาคม 2565 เท่าน้ัน (ในวันและเวลาราชการ)
          กรณีท่านใดท่ีไม่ได้เข้ามารับใบเสร็จรับเงินภายในเวลาดังกล่าว สมาคมสโมสรศุลกากร จะด าเนินการ
จัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์ ในวันท่ี 19 พฤษภาคม 2565 ตามท่ีอยู่ส าหรับจัดส่งใบเสร็จและใบรับรอง
ผู้ช านาญการ ท่ีท่านกรอกไว้ในใบสมัคร 

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับใบเสร็จรับเงิน ให้ติดต่อท่ี
สมาคมสโมสรศุลกากร  เบอร์โทรศัพท์ : 095-0929715 
                           e-mail : Samosorn@outlook.com
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เวลา วิชา หมายเหตุ

อังคาร ๒๔ พ.ค. ๖๕ 17.00 - 20.00 น.
ทดสอบระบบ ZOOM /Orientation 

โดย สถาบันฯ /หลักเกณฑ์ เง่ือนไข วิธีการ บทลงโทษ
ของการเป็นผู้ช านาญการศุลกากร

พฤหัสบดี ๒๖ พ.ค. ๖๕ 17.00 - 20.00 น. กฏหมายศุลกากร

เสาร์ ๒๘ พ.ค. ๖๕ 09.00 - 17.00 น. กฏหมายศุลกากร

อังคาร ๓๑ พ.ค. ๖๕ 17.00 - 20.00 น. กฏหมายศุลกากร

พฤหัสบดี ๒ มิ.ย. ๖๕ 17.00 - 20.00 น. กฏหมายศุลกากร

เสาร์ ๔ มิ.ย. ๖๕ 09.00 - 17.00 น. กฏหมายศุลกากร

อังคาร ๗ มิ.ย. ๖๕ 17.00 - 20.00 น. กฏหมายศุลกากร

พฤหัสบดี ๙ มิ.ย. ๖๕ 17.00 - 20.00 น. กฏหมายศุลกากร

เสาร์ ๑๑ มิ.ย. ๖๕ 09.00 - 17.00 น. กฏหมายศุลกากร

อังคาร ๑๔ มิ.ย. ๖๕ 17.00 - 20.00 น. กฏหมายศุลกากร

พฤหัสบดี ๑๖ มิ.ย. ๖๕ 17.00 - 20.00 น. งดบรรยายเพ่ือเตรียมตัวสอบ

เสาร์ ๑๘ มิ.ย. ๖๕ 09.00 - 12.00 น. สอบชุดวิชากฏหมายศุลกากร (รูปแบบ Onsite) ประกาศผลสอบ 1 ก.ค. 65

อังคาร ๒๑ มิ.ย. ๖๕ 17.00 - 20.00 น. สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

พฤหัสบดี ๒๓ มิ.ย. ๖๕ 17.00 - 20.00 น. สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

เสาร์ ๒๕ มิ.ย. ๖๕ 09.00 - 17.00 น. สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

อังคาร ๒๘ มิ.ย. ๖๕ 17.00 - 20.00 น. สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

พฤหัสบดี ๓๐ มิ.ย. ๖๕ 17.00 - 20.00 น. สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

เสาร์ ๒ ก.ค. ๖๕ 09.00 - 17.00 น. สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

อังคาร ๕ ก.ค. ๖๕ 17.00 - 20.00 น. สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

พฤหัสบดี ๗ ก.ค. ๖๕ 17.00 - 20.00 น งดบรรยายเพ่ือเตรียมตัวสอบ

เสาร์ ๙ ก.ค. ๖๕ 09.00 - 12.00 น. สอบชุดวิชาสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (รูปแบบ Onsite) ประกาศผลสอบ 22 ก.ค. 65

ตารางฝึกอบรม
หลักสูตรผู้ช านาญการศุลกากร รุ่นท่ี 19 ประจ าปี พ.ศ. 2565

ระหว่างวันท่ี 24 พฤษภาคม - 9 ธันวาคม 2565 ผ่านโปรแกรม ZOOM
  *************************************************

วัน

19 / 22



เวลา วิชา หมายเหตุ

อังคาร ๑๒ ก.ค. ๖๕ 17.00 - 20.00 น. ราคาศุลกากร

พฤหัสบดี ๑๔ ก.ค. ๖๕ งดบรรยาย (วันเข้าพรรษา)

เสาร์ ๑๖ ก.ค. ๖๕ 09.00 - 17.00 น. ราคาศุลกากร

อังคาร ๑๙ ก.ค. ๖๕ 17.00 - 20.00 น. ราคาศุลกากร

พฤหัสบดี ๒๑ ก.ค. ๖๕ 17.00 - 20.00 น. งดบรรยายเพ่ือเตรียมตัวสอบ

เสาร์ ๒๓ ก.ค. ๖๕ 09.00 - 12.00 น. สอบชุดวิชาราคาศุลกากร (รูปแบบ Onsite) ประกาศผลสอบ 5 ส.ค. 65

อังคาร ๒๖ ก.ค. ๖๕ 17.00 - 20.00 น. พิกัดอัตราศุลกากร 1

พฤหัสบดี ๒๘ ก.ค. ๖๕ งดบรรยาย (วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

เสาร์ ๓๐ ก.ค. ๖๕ 09.00 - 17.00 น. พิกัดอัตราศุลกากร 1

อังคาร ๒ ส.ค. ๖๕ 17.00 - 20.00 น. พิกัดอัตราศุลกากร 1

พฤหัสบดี ๔ ส.ค. ๖๕ 17.00 - 20.00 น. พิกัดอัตราศุลกากร 1

เสาร์ ๖ ส.ค. ๖๕ 09.00 - 17.00 น. พิกัดอัตราศุลกากร 1

อังคาร ๙ ส.ค. ๖๕ 17.00 - 20.00 น. พิกัดอัตราศุลกากร 1

พฤหัสบดี ๑๑ ส.ค. ๖๕ 17.00 - 20.00 น. พิกัดอัตราศุลกากร 1

เสาร์ ๑๓ ส.ค. ๖๕ 09.00 - 17.00 น. พิกัดอัตราศุลกากร 1

อังคาร ๑๖ ส.ค. ๖๕ 17.00 - 20.00 น. พิกัดอัตราศุลกากร 1

พฤหัสบดี ๑๘ ส.ค. ๖๕ 17.00 - 20.00 น. พิกัดอัตราศุลกากร 1

เสาร์ ๒๐ ส.ค. ๖๕ 09.00 - 17.00 น. พิกัดอัตราศุลกากร 1

อังคาร ๒๓ ส.ค. ๖๕ 17.00 - 20.00 น. พิกัดอัตราศุลกากร 1

พฤหัสบดี ๒๕ ส.ค. ๖๕ 17.00 - 20.00 น. พิกัดอัตราศุลกากร 1

เสาร์ ๒๗ ส.ค. ๖๕ 09.00 - 17.00 น. พิกัดอัตราศุลกากร 1

อังคาร ๓๐ ส.ค. ๖๕ 17.00 - 20.00 น. พิกัดอัตราศุลกากร 1

พฤหัสบดี ๑ ก.ย. ๖๕ 17.00 - 20.00 น. พิกัดอัตราศุลกากร 1

เสาร์ ๓ ก.ย. ๖๕ 09.00 - 17.00 น. พิกัดอัตราศุลกากร 1

วัน
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เวลา วิชา หมายเหตุ

อังคาร ๖ ก.ย. ๖๕ 17.00 - 20.00 น. งดบรรยายเพ่ือเตรียมตัวสอบ

พฤหัสบดี ๘ ก.ย. ๖๕ 17.00 - 20.00 น. งดบรรยายเพ่ือเตรียมตัวสอบ

เสาร์ ๑๐ ก.ย. ๖๕ 09.00 - 12.00 น. สอบชุดวิชาพิกัดอัตราศุลกากร 1 (รูปแบบ Onsite) ประกาศผลสอบ 23 ก.ย. 65

อังคาร ๑๓ ก.ย. ๖๕ 17.00 - 20.00 น. พิกัดอัตราศุลกากร 2

พฤหัสบดี ๑๕ ก.ย. ๖๕ 17.00 - 20.00 น. พิกัดอัตราศุลกากร 2

เสาร์ ๑๗ ก.ย. ๖๕ 09.00 - 17.00 น. พิกัดอัตราศุลกากร 2

อังคาร ๒๐ ก.ย. ๖๕ 17.00 - 20.00 น. พิกัดอัตราศุลกากร 2

พฤหัสบดี ๒๒ ก.ย. ๖๕ 17.00 - 20.00 น. งดบรรยายเพ่ือเตรียมตัวสอบ

เสาร์ ๒๔ ก.ย. ๖๕ 09.00 - 12.00 น. สอบชุดวิชาพิกัดอัตราศุลกากร 2 (รูปแบบ Onsite) ประกาศผลสอบ 7 ต.ค. 65

อังคาร ๒๗ ก.ย. ๖๕ 17.00 - 20.00 น. พิธีการศุลกากร

พฤหัสบดี ๒๙ ก.ย. ๖๕ 17.00 - 20.00 น. พิธีการศุลกากร

เสาร์ ๑ ต.ค. ๖๕ 09.00 - 17.00 น. พิธีการศุลกากร

อังคาร ๔ ต.ค. ๖๕ 17.00 - 20.00 น. พิธีการศุลกากร

พฤหัสบดี ๖ ต.ค. ๖๕ 17.00 - 20.00 น. พิธีการศุลกากร

เสาร์ ๘ ต.ค. ๖๕ 09.00 - 17.00 น. พิธีการศุลกากร

อังคาร ๑๑ ต.ค. ๖๕ 17.00 - 20.00 น. พิธีการศุลกากร

พฤหัสบดี ๑๓ ต.ค. ๖๕ 17.00 - 20.00 น. งดบรรยายเพ่ือเตรียมตัวสอบ (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)

เสาร์ ๑๕ ต.ค. ๖๕ 09.00 - 12.00 น. สอบชุดวิชาพิธีการศุลกากร (รูปแบบ Onsite) ประกาศผลสอบ 28 ต.ค. 65

09.00 - 12.00 น. สอบซ่อมวิชากฎหมายศุลกากร (รูปแบบ Onsite)

13.00 - 16.00 น. สอบซ่อมวิชาสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (รูปแบบ Onsite)

09.00 - 12.00 น. สอบซ่อมวิชาราคาศุลกากร (รูปแบบ Onsite)

13.00 - 16.00 น. สอบซ่อมวิชาพิกัดอัตราศุลกากร 1 (รูปแบบ Onsite)

09.00 - 12.00 น. สอบซ่อมวิชาพิกัดอัตราศุลกากร 2 (รูปแบบ Onsite)

13.00 - 16.00 น. สอบซ่อมวิชาพิธีการศุลกากร (รูปแบบ Onsite)

ศุกร์ ๒ ธ.ค. ๖๕ ประกาศผลสอบ (ผ่าน/ไม่ผ่าน) รวม 6 ชุดวิชา ส่งใบรายงานผลทางอีเมล

ศุกร์ ๙ ธ.ค. ๖๕
ประกาศรายช่ือ

ผู้มีสิทธ์ิได้รับใบรับรองผู้ช านาญการศุลกากร
ทางเว็บไซต์ 

www.customs-specialist.com

เสาร์ ๑๒ พ.ย. ๖๕ ประกาศผลสอบ 18 พ.ย. 65

หมายเหตุ : รายละเอียดเก่ียวกับการสอบ สถานท่ีสอบ และการรับใบรับรองผู้ช านาญการศุลกากร 
จะแจ้งให้ทราบอีกคร้ังในระหว่างการฝึกอบรม

วัน

เสาร์ ๕ พ.ย. ๖๕ ประกาศผลสอบ 11 พ.ย. 65

อาทิตย์ ๖ พ.ย. ๖๕ ประกาศผลสอบ 14 พ.ย. 65
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จ านวนช่ัวโมง/คร้ังท่ีอบรม

39 ชม. (12 คร้ัง) 

2. ชุดวิชาสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 29 ชม. (9 คร้ัง) 

13 ชม. (4 คร้ัง) 

4. ชุดวิชาพิกัดอัตราศุลกากร 1 75 ชม. (22 คร้ัง) 

16 ชม. (5 คร้ัง) 

29 ชม. (9 คร้ัง) 

201 ชม. (61 คร้ัง) 

หมายเหตุ   : วันอบรมท่ีมีการบรรยาย 3 ช่ัวโมง (วันอังคาร และวันพฤหัสบดี) นับเป็นการอบรม 1 คร้ัง 

  : วันอบรมท่ีมีการบรรยาย 7 ช่ัวโมง (วันเสาร์) นับเป็นการอบรม 2 คร้ัง คือ 1. ภาคเช้า และ 2. ภาคบ่าย 

5. ชุดวิชาพิกัดอัตราศุลกากร 2 1 คร้ัง

6. ชุดวิชาพิธีการศุลกากร 1 คร้ัง

รวม 10 คร้ัง

4 คร้ัง

สิทธ์ิในการลาของผู้เข้าอบรม

ช่ือชุดวิชา จ านวนคร้ังท่ีลาได้ 

1. ชุดวิชากฎหมายศุลกากร 2 คร้ัง

1 คร้ัง

3. ชุดวิชาราคาศุลกากร 1 คร้ัง
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