
ล ำดับท่ี
หมำยเลข

ผู้ช ำนำญกำรฯ
ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล

1 54 นาย ชูศักด์ิ บูรณจตุพร
2 55 นาย รัชชิต จันทร์กระจ่างจิต
3 89 นางสาว สายพิณ สินสุขประเสริฐ
4 101 นาย สมเกียรติ ลิมปนาภิรักษ์
5 122 นาย เอกชัย ชัชวาลสกุล
6 136 นาย ชาญชัย วนาแสงธรรม
7 142 นาย อภิชาติ ย่ิงอุบล
8 192 นาย อนรรฆ บุณยโยธิน
9 195 นาย สมหมาย โสภา
10 200 นาย สุภาพ อ าไพพร้อม
11 203 นาย วิชาญ จงพิพัฒน์มงคล
12 220 นาย ชัชวาล อัครโรจน์กิจ
13 221 นาย ณัฏฐกฤศ เกษรังสรรค์
14 231 นางสาว อัจฉรา นิงสานนท์
15 237 นาย สากล จึงนิพนธ์สกุล
16 252 นาย ชยุต เพชรรักษ์
17 260 นางสาว ปรมาภรณ์ ปล้ืมรุ่งเรือง
18 261 นางสาว จันทิมา ปล้ืมรุ่งเรือง
19 262 นางสาว จุฬณี ธรรมอุบล
20 263 นาย สัมฤทธ์ิ สิริพัฒนดิลก
21 265 นาย สมชาย เลาหะสวัสด์ิชัย
22 271 นางสาว โสภณ แจ่มจันทร์
23 273 นาง ดวงกมล มูลอินต๊ะ
24 274 นาย แม๊ก ปรีแย้ม
25 275 นาย เดชาวุฒิ ทาแป้ง
26 277 นาย สุรศักด์ิ สังฆมณี
27 278 นาย โกวิท มาลัยศิริรัตน์
28 279 นาง สุภาพ เอ่ียมกล่ิน
29 289 นาย วิชา กล่ินหอม
30 290 นาง สุทิศา ศิลปชัย
31 293 นางสาว ณัฐนันท์ บุพลับ

   รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 242 ราย

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำรับกำรฝึกอบรม (ช ำระเงินแล้วและเอกสำรเรียบร้อย)
และข้อก ำหนด กติกำ รวมถึงวิธีกำรฝึกอบรมออนไลน์ผ่ำนโปรแกรม Zoom Cloud Meetings

หลักสูตร "ต่ออำยุใบรับรองผู้ช ำนำญกำรศุลกำกร คร้ังท่ี 2 ประจ ำปี พ.ศ. 2565"
ระหว่ำงวันท่ี 20 - 27 ตุลำคม 2565 เวลำ 17.00 - 20.00 น.
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32 297 นาย ธัชกร ภูตะโชติพัชร์
33 308 นาย สันติกร ไกวัลกุล
34 311 นาย ชัยรัตน์ มหาบูรณะ
35 312 นางสาว จันทนา อภิไธยนนท์
36 314 นาย สวัสด์ิ ท่ีพัก
37 315 นาย กรวิทย์ ตรีพูนสุข
38 543 นาง สุภาณี อัครโรจน์กิจ
39 603 นาย อโณทัย ตรีชิต
40 607 นางสาว ณัฎฐ์ธนิชชา ธันยาภักดีวรากุล
41 627 นาย ปราโมทย์ อรุณรุ่ง
42 672 นาง ญาณิศา หล่อศิริรัตน์
43 703 นาย สมศักด์ิ สมบูรณ์ธรรม
44 805 นางสาว นิภาพรรณ ธิราศักด์ิ
45 816 นาง สุมาลี บวรสิริเสรี
46 824 นางสาว สุรัสวดี สุขสุวรรณ
47 828 นาย สมเกียรติ เล่ียมรักษ์
48 835 นาย จุลภัทร เก้ือสกุล
49 882 นาย ธนวรรธน์ บางศรี
50 886 นาย กัณฑ์อเนก พงศ์สุรโยธิน
51 889 นาย ณัฐธวัช หทัยชูเกียรติ
52 896 นาย ยงยุทธ สืบสอาด
53 910 นาย วิรัตน์ อัศวินเมธี
54 963 นาย สมพงษ์ บัณฑิตวรชัย
55 1028 นาย เวนิช เพชรสังคุณ
56 1202 นางสาว กัลยาณี พรส่ี
57 1287 นาย ทนงศักด์ิ สายหลักทอง
58 1348 นางสาว กันยารัตน์ อดุลสุตกิตต์ิ
59 1405 นาย สน่ัน คชาชีวะ
60 1411 นางสาว ศรัณญา สุทธิรัตน์
61 1412 นาย เรวัต สอดส่อง
62 1414 นาย สมชาย กีรติวศิน
63 1415 นางสาว สุพร จรัสศานติวงศ์
64 1416 นางสาว วันทนา โอภาสรัศมี
65 1417 นางสาว จุฬาลักษณ์ ศรีประเสริฐ
66 1418 นาย มานะ หฤทัยสดใส
67 1421 นางสาว นุชนาถ ข าเจริญ
68 1422 นางสาว กัญนิภาสรณ์ พัฒน์วรเดช
69 1424 นาง ณัทกาญจน์ เรืองประไพกิจเสรี
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70 1425 นาย โสฬส ชาติงาม
71 1426 นางสาว สุพิศพร ฉันทวรลักษณ์
72 1429 นาย สหรัฐ ฝึกวาจา
73 1430 นาย จักราวุธ วงศ์สถิตย์
74 1431 นางสาว ปณิชา ศรีจันต์
75 1433 นาย พิษณุ รุ่งสังข์
76 1434 นางสาว ศิริ คุมมณี
77 1436 นาย สมภพ พอใจ
78 1438 นางสาว ศุกร์นิษา เยขะจร
79 1441 นางสาว พิมพรรณ อิสรานุวัฒน์ชัย
80 1444 นาย วิรัตน์ รุ่งสิทธิชัย
81 1448 นาย ธนเดช สอนเสนาะ
82 1449 นางสาว สุภาพร แหสิริสมบัติ
83 1450 นาย ปิยะ ปิยะพันธ์โอภาส
84 1451 นาย สมหมาย วิชญคุปต์
85 1452 นาย โสภณ ภู่เอ่ียม
86 1453 นางสาว วิไลวรรณ น้อยส าแดง
87 1454 นาง เรืองศรี สังข์วาลนุช
88 1457 นาง ผาณิต บุษยวิทย์
89 1459 นาย สุรทิน แสงไทย
90 1461 นาย คธาพงศ์ กุลวัฒนพันธ์
91 1462 นาย ธิติ สราญเศรษฐ์
92 1464 นาย วีรพล ไชยพิณ
93 1465 นาง ฐิติพรรณ ค าม่ัน
94 1466 นางสาว รัชนี บุญสุวรรณ
95 1468 นางสาว สุนิสา เหลืองดวงโรจน์
96 1472 นาย สรายุทธ ภู่แก้ว
97 1473 นาง พเยาว์ พัฒโนทัย
98 1474 นาง สมสวย สาลักษณ์
99 1475 นางสาว ชฎาดลพัชร์ ปัญญาดี
100 1476 นางสาว สุรีย์ อาจปักษา
101 1477 นางสาว สุกัญญา สีหมอก
102 1478 นางสาว ณัฐธยาน์ แก้วกนกวิจิตร
103 1480 นาง สิริเพ็ญ วิจิตรจรรยา
104 1481 นางสาว ศิริขวัญ เม่นสิน
105 1483 นาง วิไลวรรณ หนูแกล้ว
106 1484 นาย สมชาย พูลพานิกูล
107 1485 นางสาว วารุณี สะมะ
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108 1488 นางสาว อิสรีย์ ธนะกุลเสถียร
109 1489 นางสาว ธนิตา รัตนธัญญาภรณ์
110 1493 นาย วิสูตร ทองมา
111 1494 นาง บุศรา แก้วเปล่งศรีสกุล
112 1495 นางสาว วรุณี จารวัฒน์
113 1496 นางสาว อัญลักษณ์ โยหาเคน
114 1497 นางสาว กนกพร วงษ์ศรีแก้ว
115 1503 นาย สันติ รัตนคุณ
116 1504 นาย วิวัฒน์ อ้ึงสุวรรณ
117 1506 นาย จารุวัฒน์ ทองสีสกุลวงศ์
118 1507 นาง ศรีโสม ศรีวิเชียร
119 1665 นาย ศรัญ หล าพุกกานนท์
120 1882 นาย สุรสิทธ์ิ วงศ์วิสาศ
121 1933 นาย ก้องภพ ห่อประทุม
122 1995 นางสาว อมรรัตน์ ดอนหงษ์ไพร
123 2097 นางสาว ทิชา กาญจนโกศล
124 2098 นางสาว เสาวณิจ ลักษณานุกูล
125 2099 นาย ชิดพันธ์ คูสุวรรณ
126 2100 นางสาว ภัทรา ย้ิมวิไล
127 2101 นางสาว รัชนา จันทร์ไทย
128 2102 นาย พิทักษ์ เก้ากิเลน
129 2103 นางสาว ฐิติยา คงเจริญนิวัติ
130 2104 นางสาว จุไรรัตน์ สมบัติพิบูลย์
131 2105 นาง จงรักษ์ วิเชียรเครือ
132 2106 นางสาว ณัฐนุช เติมบริรักษ์
133 2107 นางสาว อลิสรา เจริญสุข
134 2108 นาย สุภิญญา อู่ฉาย
135 2109 นางสาว ภัคจิรา โภชเจริญ
136 2110 นาย พัชรวิทย์ สุวรรณประเสริฐ
137 2111 นาย มนัส เสือวงษ์
138 2113 นาย นวพงษ์ คงเพ็ชร์ขาว
139 2114 นาย พิเชษฐ์ เจตจ ารูญ
140 2115 นาย อดิศักด์ิ ผุงประเสริฐย่ิง
141 2116 นาย วิศิษฎ์ เกียรติไกรฤกษ์
142 2117 นาย บุญฤทธ์ิ วงษ์อ่อน
143 2118 นางสาว อาภัสสร มงคลหงษ์
144 2119 นางสาว จุฑานุช ชุมมานนท์
145 2120 นางสาว ปริญดา สุขสอาด
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146 2121 นาย นิติวัฒน์ น้อยเจริญ
147 2122 นางสาว ปียนุช นภาโชติ
148 2124 นาย ฉัตรชัย กร่ิมใจ
149 2125 นาย ไมตรี ผลอุดม
150 2126 นางสาว นิตยา ล้ิมสิทธินันท์
151 2127 นางสาว กาญจนรัตน์ สุดดีพงษ์
152 2128 นางสาว นราทร ศรีอนันต์
153 2129 นาย อัครพล ภูมิสิงห์
154 2130 นาย ทศวรรษ ไชยมงค์
155 2131 นาง พิมพ์ชนก หนิมสุข
156 2132 นาย จีระสิทธ์ิ วงษ์กสิกร
157 2133 นางสาว สมาพร มากรุง
158 2134 นาย ปฐมพงษ์ ขวัญเมือง
159 2135 นางสาว วัชราภรณ์ บุบผาพฤกษ์
160 2136 นาย ช านาญ รุ่งเรือง
161 2137 นาย มณเฑียร รอดพ้น
162 2138 นางสาว สุภิญญา ตันติคมน์
163 2139 นางสาว จิตรี กฤษณาบัตร
164 2140 นาย ไพฑูรย์ มังคะโชติ
165 2141 นางสาว วลัยพร แน่นหนา
166 2142 นางสาว รุจิรา ชมจ าปี
167 2143 นาย ภุชชงค์ ภู่ย้อย
168 2144 นาย พูนผล สมัยเสนีย์
169 2145 นาย ชัชวาลย์ เติมมณีรัตน์
170 2146 นางสาว รติมา วงค์สอน
171 2147 นาย สุวิทย์ ท้วมสมวัฒน์
172 2148 นางสาว อทิตา กุลกิจจา
173 2149 นาย ชิษณุพงศ์ ร่มแก้ว
174 2150 นางสาว ทิพย์อุบล หอมจันทร์
175 2151 นางสาว ฟ้าใส สงวนยวง
176 2152 นางสาว ปวีณา งามฤทธ์ิ
177 2153 นาง สมใจ ศรทรง
178 2154 นาย สุรชัย ประทุมทอง
179 2155 นาย จักร์กฤษณ์ ด าหริดี
180 2156 นาง วิไลลักษณ์ สยามิภักด์ิ
181 2157 นางสาว นิศากร พันละดี
182 2158 นาย ณัคร ศรีกรณ์
183 2159 นางสาว ปาริชาต กระสาทอง
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184 2160 นาง สุมิตรา ศรีวิชชุพงษ์
185 2161 นางสาว วิลาวรรณ เดชานุรักษ์นุกูล
186 2162 นาย ประกิจ กรวุฒิวิวัฒน์
187 2163 นางสาว เบญญพร นพรุจสกุล
188 2165 นาย ธีระเดช ไวปัญญา
189 2166 นางสาว จุติมา จิตร์ก าแหง
190 2167 นางสาว เมตตา จินดารัตนชลกิจ
191 2170 นาย ปัณณรุจน์ ฉัตรคีรีรัตน์
192 2171 นาย ธีรยุทธ ทรงกลด
193 2172 นาย ธนพงศ์ ฮุงหวล
194 2173 นาย ธนันท์รัฐ ปรัชญ์ชยวงศ์
195 2174 นางสาว จีราณัฐ สุขเอม
196 2175 นาง พนิดา อินทุมาร
197 2176 นางสาว สุชาดา หอมหวล
198 2177 นางสาว อรภรณ์ เทพาวราพฤกษ์
199 2178 นาย ริวภัษฏ์ ภูสิทธิพัชร์กูล
200 2180 นางสาว เกศรีรัตน์ สุยะ
201 2181 นาง พรรณธิภา เต็มฤกษ์ขจร
202 2182 นางสาว ปสุตา โชติภูมินนท์
203 2183 นางสาว สายสัมพันธ์ ปัญญาแก้ว
204 2184 นาง จารุวรรณ แอทคินสัน
205 2185 นาย ธีระพล หลีส าเริง
206 2186 นาย ชัยณรงค์ เจตวิเศษไพศาล
207 2187 นาง สุรีย์ ฉ่ัวตระกูล
208 2188 นางสาว จิตติมา อ่ิมส าอางค์
209 2189 นาย ชาญชัย จุลแฉ่ง
210 2191 นางสาว ดวงวิริชฎ์ พ่ึงไทยเจริญ
211 2192 นาย กมล ล้ีกุลเจริญ
212 2193 นางสาว ลักษณ์มันต์ เปรมนัทธวัฒน์
213 2194 นางสาว ชุติพัชร วงศารักษ์
214 2195 นาย สมศักด์ิ เชาว์เครือ
215 2197 นาง กฤษณา รุกขชาติ
216 2198 นาง นิตยา รัชไชยบุญ
217 2199 นางสาว ณัฐฐิญา ธนพลวรกาญจน์
218 2200 นาง รัชชิตา พรหมสมบัติ
219 2201 นาย ชัยวัฒน์ ค าบุ
220 2202 นาย จารุพัฒน์ สนเอ่ียม
221 2203 นาย กนกกิจ เพียรเจริญศักด์ิ
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222 2204 นาย ครรชิต อินทุมาร
223 2205 นาง ศศกร พ่วงสูงเนิน
224 2206 นางสาว ปัทมาภรณ์ สุวรรณะโสภณ
225 2207 นางสาว หทัยรัตน์ นพัชชยุตพงศ์
226 2208 นาย นิคม หงษ์ไธสง
227 2209 นาย อดิศร จันทร์ทิพย์
228 2210 นาง จิดาภา รุ่งเรือง
229 2211 นาย ก้องภพ ทัดเกษร
230 2212 นางสาว วิไลลักษณ์ ด้วงแก้ว
231 2213 นาย นัธพงษ์ ค าธนะ
232 2214 นาย มานะ กลัดเข็มทอง
233 2215 นาง สมทรง บุญต๋ี
234 2217 นางสาว พิมชนก แสงจันทร์
235 2218 นาย ประวิทยากร นามบุดดี
236 2220 นาง สมประไพ สุวรรณเทศ
237 2259 นางสาว ชลธิชา เหมเช้ือ
238 2297 นางสาว ณัทพัช รักสีบุตรสา
239 2614 นางสาว ปณิชา ปัญญากรธาดา
240 2661 นางสาว ดวงพร อินทวิสัย
241 2682 นางสาว ธิดารัตน์ บุญมาก
242 2771 นางสาว สุจิณณา วงศ์วีระวัฒนกูร

เบอร์โทรศัพท์ 08 0015 1901

สถาบันวิทยาการศุลกากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศ ณ วันท่ี 27 กันยายน 2565
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เวลา หัวข้อวิชา วิทยากร

พฤหัสบดี 20 ต.ค. 65 17.00 - 20.00 น. กฎหมายศุลกากร ผชช.อัจฉรา เข็มทองใหญ่

ศุกร์ 21 ต.ค. 65 17.00 - 20.00 น. คลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร ผชช.บ่วงพรา จองสารทิศ

17.00 - 18.30 น. ระบบตรวจสอบสินค้าร่วม ผชช.วรรณา ผู้อุตส่าห์

19.00 - 20.00 น. การรับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) ผชช.อุทัย ดวงสูงเนิน

17.00 - 18.30 น.
ระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับของเร่งด่วน

ทางบก และการช าระค่าภาษีอากรด้วยบัตรภาษี
อิเล็กทรอนิกส์

ผชช.อัญชลี อินโต

19.00 - 20.00 น.

 ระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน (ASEAN Customs 
Transit System : ACTS)  

พัฒนาการท่ีน่าสนใจของการขนส่งทางถนน
ในภูมิภาคอาเซียน

ผอ.วราสิทธ์ิ เมืองคุ้ม

พฤหัสบดี 27 ต.ค. 65 17.00 - 20.00 น. การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ภายใต้ FTA
ส่วนกฎว่าด้วยถ่ินก าเนิดสินค้า

กองพิกัดอัตราศุลกากร

หมายเหตุ : 1. เจ้าหน้าท่ีจะส่งรหัสเข้าห้อง ZOOM , ลิงค์ส าหรับลงทะเบียน ให้ในกลุ่ม LINE OpenChat ของหลักสูตรเท่าน้ัน
              2. สามารถเข้าห้อง ZOOM ได้ต้ังแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
              3. สามารถลงทะเบียน (เซ็นช่ือ) เข้าอบรมออนไลน์ ได้ต้ังแต่เวลา 16.30 - 18.00 น. เท่าน้ัน (เร่ิมบรรยาย 17.00 - 20.00 น.)
              4. ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะต้องมีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  (ไม่น้อยกว่า 4 วัน) 

 จึงจะมีสิทธ์ิได้รับใบรับรองผู้ช านาญการศุลกากร

สถาบันวิทยาการศุลกากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรศัพท์ 08 0015 1901

ประกาศ ณ วันท่ี 7 เมษายน 2565

พุธ 26 ต.ค. 65

25 ต.ค. 65อังคาร

ก าหนดการฝึกอบรม
หลักสูตรต่ออายุใบรับรองผู้ช านาญการศุลกากร คร้ังท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

วัน

(รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM Could Meetings)
ระหว่างวันท่ี 20 - 27 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00 - 20.00 น.
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ข้อก ำหนด/กติกำเกี่ยวกับกำรฝึกอบรม และวิธีกำรฝึกอบรมออนไลน์  
หลักสูตรต่ออำยุใบรับรองผู้ช ำนำญกำรศุลกำกร ครั้งที่ 2 ประจ ำปี พ.ศ. 2565 

ระหว่ำงวันที่ 20 – 27 ตุลำคม 2565 
--------------------------------------- 

หลักสูตรต่ออายุใบรับรองผู้ช านาญการศุลกากร ครั้งท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เป็นกำรฝึกอบรม
รูปแบบออนไลน์ ผ่ำนโปรแกรม หรือแอพพลิเคชั่น Zoom Could Meetings ดังนั้น เพื่อเป็นกำร
เตรียมควำมพร้อมก่อนกำรฝึกอบรม สถำบันวิทยำกำรศุลกำกร กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล จึงขอแจ้ง
ข้อก ำหนด/กติกำเกี่ยวกับกำรฝึกอบรม รวมถึงวิธีกำรฝึกอบรม ให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมทรำบ ดังนี้ 

1. ข้อก ำหนด/กติกำ เกี่ยวกับกำรฝึกอบรม 

 1. ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมทุกท่ำนจะต้องสแกน QR CODE ด้ำนขวำมือ  
เพื่อเข้าร่วมกลุ่ม LINE OpenChat ส าหรับการฝึกอบรม ภำยในวันที่ 12 ตุลำคม 2565 
เมื่อท่านสแกน QR CODE แล้ว ให้ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
          
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCAN ME 

 1.1 กดเปิดใน LINE 
 

 1.2 กดเข้ำร่วมด้วยหน้ำโปรไฟล์ใหม่ 
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หมำยเหตุ : 1. การก าหนดชื่อเล่นและรูปโปรไฟล์เพื่อเข้าร่วม LINE OpenChat ผู้เข้าอบรมจะต้องใส่
ชื่อเล่นเป็น “หมำยเลขผู้ช ำนำญกำรศุลกำกร ตำมด้วยชื่อจริง (ภำษำไทย) เท่ำนั้น”  ตัวอย่าง  9999 ศุลกำกร  
กรณีที่ท่ำนไม่เปลี่ยนชื่อตำมที่ก ำหนด เจ้ำหน้ำที่จะลบค ำขอเข้ำร่วมกลุ่มของท่ำน และท่ำนจะต้องส่งค ำ
ขอเข้ำร่วมกลุ่มเข้ำมำใหม่ ท้ังนี้ สถาบันวิทยาการศุลกากร จะด าเนินการปิดกลุ่ม LINE OpenChat นี้ทันที
หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม   

2. เจ้าหน้าท่ีจะแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการฝึกอบรม รหัสเข้าห้องอบรม ZOOM ไฟล์เอกสาร
ประกอบการบรรยาย และลิงค์ลงทะเบียนเข้าอบรมในแต่ละวัน ผ่านกลุ่ม LINE OpenChat นี้เท่านั้น 

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 

 1.4 ใส่ชื่อเล่นและเลือกรูปโปรไฟล์ 
 

 ใส่หมำยเลขผชนก.และชื่อจริง (ภำษำไทย) 
และกดส่ง 

 

 1.3 ตอบค ำถำม  

 (ใส่หมำยเลขผชนก. ชื่อ – นำมสกุล) 
และกดต่อไป 
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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 2 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 Could Meetings 

ในวันอังคำรที่ 19 ตลุำคม 2565 เวลำ 16.00 – 16.30 น.  

 

 /2. วิธีกำรใช้งำน... 
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ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 - 16.30 น.



 
 

 
 

2. วิธีกำรใช้งำนและกำรเข้ำร่วมอบรมออนไลน์ ผ่ำนโปรแกรม Zoom Could 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 Could Meetings 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Click to Install 

หน้ำต่ำง 
ZOOM CLOUD MEETINGS 

 2.1.2 
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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 พิมพห์มำยเลขรหัสเข้ำห้องอบรม ZOOM ท่ีได้รับจากสถาบันวิทยาการศุลกากร  
        1) ช่อง Meeting ID : ใหใ้ส่หมายเลข Meeting ID  

  2) ช่อง Your Name หรือ User : ให้ใส่หมายเลขผู้ช านาญการศุลกากร ตามด้วยชื่อจริง 
เป็นภาษาไทย เท่านั้น  ตัวอย่ำง.... 9999 ศุลกำกร   

  3) กด Join 
 

 

 

2.2.3 พมิพ์หมำยเลข Passcode ท่ีได้รับจากสถาบันวิทยาการศุลกากร เสร็จแล้วคลิกที่ 
Join Meeting 
 

 

 

 

            

            หมำยเหตุ : สถาบันวิทยาการศุลกากร จะส่งหมายเลข Meeting ID และ Passcode  
ให้ท่ำนทำงกลุ่ม LINE OpenChat ซึ่งจะใชร้หัสนี้ในการเข้าห้องอบรม ZOOM ตลอดท้ังหลักสูตร  

 
 

ใส่รหัส Meeting ID 

หน้ำจอบนสมำร์ทโฟน หน้ำจอคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค 

2.2.2 

2.2.3 

ใส่หมำยเลขผชนก. ตำมด้วยชื่อจริง  
 
 

ใส่รหัส Meeting ID 

ใส่หมำยเลขผชนก. ตำมด้วยชื่อจริง 

 
ใส่รหัส Passcode 
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 2.2.4. เมื่อกด Join Meeting แล้ว ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องรอให้เจ้าหน้าท่ีสถาบันวิทยาการ
ศุลกากร กด Admit เพื่อยอมรับการเข้าร่วมอบรมก่อน หากท่านใดใส่ชื่อในช่อง Your Name หรือ User
ไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าท่ีจะไม่กดยอมรับให้เข้าห้อง ท่านจะต้องกดออกจาก ZOOM แล้วด าเนินการเข้ามาใหม่ 
 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 เพื่อเข้าร่วมอบรมโดยใช้เสียง 
(ในกำรเข้ำอบรมให้ปิดไมค์ทุกคร้ัง 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 กำรปิดไมค์และเปิดวิดีโอ ให้กดไอคอนดังรูปท่ีปรากฎบนเมนูหน้าแอพพลิเคชั่น Zoom 
  
 
 
 
 
 
   
  
  
  
 2.2.8 ในกรณีที่มีค ำถำมผูเ้ข้าร่วมประชุมสามารถแชทเพ่ือสอบถามวิทยากรได้ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    2.2.9 เมื่อจบกำรฝึกอบรมแล้วสามารถกด END Meeting หรือ Leave เพ่ือออกจาก
การฝึกอบรมได้ทันที 

 

 
 
 
 

2.2.8 
 คลิกที่ไอคอน More (จุด 3 จุด) 

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 27 กันยายน 2565 

 เบอร์โทรศัพท์ 08 0015 1901 
 

( 1 )     ( 2 )               ( 3 )     ( 4 )      ( 5 )   ( 6 )   ( 7 )              ( 8 ) 
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