
/2.2 ก ำหนดวัน... 

 
 
 

ประกาศส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
เรื่อง รายช่ือผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 

ในต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ต าแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา และต าแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์  
ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 

…………………………………………………………………… 
ตำมที่ได้มีประกำศส ำนักงำนศุลกำกรตรวจสินค้ำท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ  ลงวันที่                  

28 มิถุนำยน 2565 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว  ในต ำแหน่ง                             
เจ้ำพนักงำนธุรกำร ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนโสตทัศนศึกษำ และต ำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ โดยด ำเนินกำร                
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎำคม 2565 ถึงวันที่ 12 กรกฎำคม 2565 นั้น 

บัดนี้ กำรรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว ส ำนักงำนศุลกำกรตรวจสินค้ำท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ  
กรมศุลกำกร จึงขอประกำศรำยชื่อผู้ สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ตำมเอกสำร                  
แนบท้ำยประกำศนี้ และก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบคัดเลือก  

ทั้งนี้ กำรประกำศรำยชื่อผู้สมัครสอบข้ำงต้น ส ำนักงำนศุลกำกรตรวจสินค้ำท่ำอำกำศยำน
สุวรรณภูมิ กรมศุลกำกร ได้ประกำศตำมข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัคร                 
ว่ำเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้ำม และมีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตรงตำมประกำศ                    
รับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใด มีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติ                 
เฉพาะส าหรับต าแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็น
คุณวุฒิที่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบจะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้น เป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบ
คัดเลือกในครั้งนี้  

 

1. รายช่ือผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
1.1 ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร  
1.2 ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนโสตทัศนศึกษำ 
1.3 ต ำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ 
ปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้ 

2.  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบภาคความรู้ทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
2.1 ก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่สอบโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน ส ำหรับต ำแหน่งเจ้ำพนักงำน

ธุรกำร รำยละเอียดดังนี้ 
 

  เลขประจ าตัว
สอบ 

 อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
สอบ 

วันอาทิตย์ที่ 
31 กรกฎาคม 2565 

เวลา 09.00 – 12.00 น. 
 

อำคำร BC 
ส ำนักงำนศุลกำกร 

ตรวจสินค้ำท่ำอำกำศยำน 
สุวรรณภูม ิ

ต าแหน่งเจ้าพนักงาน
ธุรการ 
ภาคความรู้ทั่วไป  
และความรู้ความสามารถ              
ที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง                  
โดยวิธีกำรสอบข้อเขียน 
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

001 - 0036 ห้องประชุม 
ร่มเกล้ำ 
อำคำร BC 
ชั้น 3 
 

ส ำนักงำนศุลกำกร
ตรวจสินค้ำ                

ท่ำอำกำศยำน
สุวรรณภูม ิ 

จัดเตรียมปำกกำ 
หมึกสีน้ ำเงิน                
ให้ผู้เข้ำสอบ 

     

วัน เวลา และสถานที่สอบ ต าแหน่ง/วิชาที่สอบ ห้องสอบ 



-๒- 
 

2.2 ก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่สอบโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน ส ำหรับต ำแหน่งเจ้ำพนักงำน 
โสตทัศนศึกษำ รำยละเอียดดังนี้ 
 

  เลขประจ าตัว
สอบ 

 อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
สอบ 

วันอาทิตย์ที่ 
31 กรกฎาคม 2565 

เวลา 09.00 – 12.00 น. 
 

อำคำร BC 
ส ำนักงำนศุลกำกร 

ตรวจสินค้ำท่ำอำกำศยำน 
สุวรรณภูม ิ

ต าแหน่งพนักงาน 
โสตทัศนศึกษา 
ภาคความรู้ทั่วไป  
และความรู้ความสามารถ              
ที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง                  
โดยวิธีกำรสอบข้อเขียน 
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

001 - 003 ห้องประชุม 
ร่มเกล้ำ 
อำคำร BC 
ชั้น 3 
 

ส ำนักงำนศุลกำกร
ตรวจสินค้ำ                

ท่ำอำกำศยำน
สุวรรณภูม ิ 

จัดเตรียมปำกกำ 
หมึกสีน้ ำเงิน                
ให้ผู้เข้ำสอบ 

 

2.3 ก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่สอบโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน ส ำหรับนักวิเทศสัมพันธ์ 
รำยละเอียดดังนี้ 

 

  เลขประจ าตัว
สอบ 

 อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
สอบ 

วันอาทิตย์ที่ 
31 กรกฎาคม 2565 

เวลา 09.00 – 12.00 น. 
 

อำคำร BC 
ส ำนักงำนศุลกำกร 

ตรวจสินค้ำท่ำอำกำศยำน
สุวรรณภูม ิ

ต าแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ 
ภาคความรู้ทั่วไป  
และความรู้ความสามารถ              
ที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง                  
โดยวิธีกำรสอบข้อเขียน 
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

001 - 009 ห้องประชุม 
ร่มเกล้ำ 
อำคำร BC 
ชั้น 3 
 

ส ำนักงำนศุลกำกร
ตรวจสินค้ำ                

ท่ำอำกำศยำน
สุวรรณภูม ิ 

จัดเตรียมปำกกำ 
หมึกสีน้ ำเงิน                
ให้ผู้เข้ำสอบ 

 

ส ำนักงำนศุลกำกรตรวจสินค้ำท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ จะเรียกผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสอบ 
เข้ำห้องสอบในเวลำประมำณ 08.30 น. เพ่ือชี้แจงรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรสอบ และเริ่มสอบเวลำ      
09.00 น. โดยให้ผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสอบใช้อุปกรณ์และกระดำษค ำตอบที่ ส ำนักงำนศุลกำกรตรวจสินค้ำ               
ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ จัดเตรียมไว้ให้เท่ำนั้น 

 

  3. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
      3.1 ผู้ เข้าสอบจะต้องน า ใบรับรองหรือเอกสารหลักฐานฉบับจริ งที่ แสดงผล                
การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งยืนยันว่าไม่พบเชื้อ ก่อนเข้าสอบ ในระยะเวลาไม่เกิน             
72 ชั่วโมง (ระหว่ำงวันที่ 28 กรกฎำคม 2565 จนถึงวันสอบ)  โดยการตรวจแบบ RT – PCR หรือ                        
การตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK) ที่ตรวจโดยสถานพยาบาลหรือสถานที่ตรวจ (เช่น โรงพยาบาล                 
ของรัฐ/เอกชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โรงพยาบาลประจ าอ าเภอหรือจังหวัด คลินิก                 
ศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์ หรือร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการหมอพร้อม) มาแสดงเพ่ือเข้าสอบ                   
ห้ามผู้เข้าสอบน าผลตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ตรวจหาเชื้อด้วยตนเองมาแสดง 
ทั้งนี้หากผู้เข้าสอบไม่มีหลักฐานเป็นเอกสารฉบับจริงดังกล่าวมาแสดง หรือมีเอกสารดังกล่าวมาแสดง                      
แต่ระยะเวลาการตรวจเกิน 72 ชั่วโมง จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 

                 /3.2 ต้องสวม... 

วัน เวลา และสถานที่สอบ ต าแหน่ง/วิชาที่สอบ ห้องสอบ 

วัน เวลา และสถานที่สอบ ต าแหน่ง/วิชาที่สอบ ห้องสอบ 
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/4.2.7 ระยะเวลำ... 

 3.2 ต้องสวมหน้ำกำกอนำมัย หรือหน้ำกำกผ้ำ ตลอดระยะเวลำในกำรสอบ 
 3.3 ต้องให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำยก่อนเข้ำบริเวณสนำมสอบ 
โดยใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิร่ำงกำยของสนำมสอบ หำกผลกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำยมีค่ำเกิน                     
37.5 องศำเซลเซียส จะไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำห้องสอบรวม โดยจะจัดสถำนที่แยกให้สอบโดยเฉพำะ 
 อนึ่ง ผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ ที่ตรวจพบว่ำติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)                 
ก่อนเข้ำสอบในระยะเวลำไม่เกิน 72 ชั่วโมง (ระหว่ำงวันที่ 28 กรกฎำคม 2565 จนถึงวันสอบ) ให้ติดต่อ                   
พร้อมแนบหลักฐำนส่ง ไปยังส ำนักงำนศุลกำกรตรวจสินค้ำท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ  ผ่ำนทำง                              
E-mail : suvarnabhumicustoms@gmail.com ภำยในวันเสำร์ที่ 30 กรกฎำคม 2565 เวลำ 16.30 น.   
โดยผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ สำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ทำงหมำยเลขโทรศัพท์ 02-667-7000               
ต่อ 25-3204-6 เฉพำะในวันและเวลำรำชกำร 
 ทั้งนี้ กำรสอบภำคควำมรู้ทั่วไป และควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่งในครั้งนี้ 
ส ำนักงำนศุลกำกรตรวจสินค้ำท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ  ด ำเนินกำรภำยใต้ข้อก ำหนดออกตำมควำม                      
ในมำตรำ 9 แห่งพระรำชก ำหนดกำรบรหิำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
 

 4. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 
    4.1 ให้ผู้ เข้ำสอบปฏิบัติตำมค ำสั่ง ระเบียบ และวิธีกำรสอบตำมที่ก ำหนดไว้                     
ในประกำศนี ้
    4.2  ให้ผู้เข้ำสอบปฏิบัติตำมระเบียบ ดังนี้  
 4.2.1  ผู้เข้ำสอบจะต้องแต่งกำยให้สุภำพเรียบร้อย โดยห้ามสวมใส่เสื้อยืด             
คอกลม คอวี คอปาด เสื้อไม่มีปกหรือเสื้อไม่มีแขน กางเกงขาสั้น กางเกงสามส่วน และรองเท้าแตะ                
ชนิดยางหรือฟองน้ า และให้ประพฤติตนเป็นสุภาพชนทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี 
 4.2.2  เป็นหน้ำที่ของผู้เข้ำสอบที่จะต้องทรำบวัน เวลำ สถำนที่สอบ และ               
ห้องสอบ 
 4.2.3 หลักฐำนที่ต้องน ำมำยื่นในวันสอบภำคควำมรู้ทั่วไป และควำมรู้
ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง 
    (1) บัตรประจ ำตัวประชำชนฉบับจริง หรือบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่                
ของรัฐซึ่งมีรูปถ่ำยและเลขประจ ำตัวประชำชน 13 หลักระบุชัดเจน หรือบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำรกลำโหม 
หรือบัตรประจ ำตัวทหำรกองประจ ำกำร หรือใบอนุญำตขับรถที่มีรูปถ่ำย และเลขประจ ำตัวประชำชน               
13 หลัก หรือหนังสือเดินทำง (Passport) ฉบับจริง หำกไม่มีบัตรหรือเอกสำรดังกล่ำวแสดงตนในกำรเข้ำ
สอบ ให้ใช้ใบรับรองข้อมูลส่วนบุคคลไปยื่นกับเจ้ำหน้ำที่แทน ทั้งนี้ หากเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 
ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
  (2) บัตรประจ ำตัวสอบ ที่ส ำนักงำนศุลกำกรตรวจสินค้ำท่ำอำกำศยำน-
สุวรรณภูม ิออกให้ ณ วันสมัครสอบ 
   หากไม่มีหลักฐานตามข้อ (1) และ (2) มาแสดง จะไม่อนุญาตให้เข้า
ห้องสอบโดยเด็ดขาด 
  4.2.4  ผู้เข้ำสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจำกเวลำที่ก ำหนดเริ่มท ำกำรสอบไปแล้ว 
30 นำทีจะไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำสอบ 
  4.2.5  ผู้ เข้ำสอบจะต้องนั่งสอบตำมที่นั่งสอบและห้องสอบที่ก ำหนดให้                   
ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ หรือผิดห้องสอบจะไม่ได้รับกำรตรวจให้คะแนน 
        4.2.6  ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตำมค ำสั่งและค ำแนะน ำของกรรมกำร หรือ
เจ้ำหน้ำที่คุมสอบโดยเคร่งครัด                

mailto:suvarnabhumicustoms@gmail.com


-๔- 
 

  4.2.7  ระยะเวลำในกำรท ำข้อสอบ 3 ชั่วโมง โดยผู้เข้ำสอบจะออกจำกห้องสอบ                    
ได้ก็ต่อเมื่อกำรสอบได้ด ำเนินกำรไปแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ชั่วโมง นับตั้งแต่หัวหน้ำห้องสอบประกำศให้                   
เริ่มท ำข้อสอบ  
  4.2.8  เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบ ต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้ำสอบคนอ่ืน
หรือบุคคลภำยนอก และไม่ออกจำกห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญำตและอยู่ในควำมดูแลของกรรมกำร 
หรือเจ้ำหน้ำที่คุมสอบ 
  4.2.9   ห้ำมสูบบุหรี่ หรือส่งเสียง หรือกระท ำกำรอันเป็นกำรรบกวนผู้อ่ืน 
  4.2.10 ห้ำมคัดลอกข้อสอบ หรือน ำข้อสอบ และกระดำษค ำตอบ ออกจำก
ห้องสอบโดยเด็ดขำด 
  4.2.11 ห้ำมน ำโทรศัพท์มือถือ นำฬิกำ นำฬิกำโทรศัพท์ (Smart watch) 
เครื่องประดับทุกชนิด ต ำรำ หนังสือ บันทึกข้อควำม กุญแจ กุญแจรีโมทรถยนต์ เครื่องมือและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ เครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดที่สำมำรถใช้ในกำรสื่อสำร บันทึกภำพ 
บันทึกข้อมูล และอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรค ำนวณ กระเป๋ำสัมภำระ หรือวัสดุอ่ืนใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรสอบ
คัดเลือกฯ เข้ำไปในห้องสอบโดยเด็ดขำด 
  4.2.12  เมื่อหมดเวลำสอบ และกรรมกำรหรือเจ้ำหน้ำที่คุมสอบสั่งให้หยุดท ำ
ข้อสอบ ต้องหยุดทันที แต่จะออกจำกห้องสอบได้ต่อเมื่อกรรมกำรหรือเจ้ำหน้ำที่คุมสอบได้อนุญำตแล้ว 
 

  ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตำมระเบียบและวิธีกำรสอบจะไม่อนุญำตให้เข้ำห้องสอบ หรือกรณี
ตรวจพบว่ำมีกำรทุจริต หรือพยำยำมทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตำมระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบ จะไม่ได้รับอนุญำต
ให้เข้ำสอบ หรือให้ยุติกำรสอบ และ/หรืองดกำรตรวจให้คะแนนกำรสอบคัดเลือกเพ่ือวัดควำมรู้ทั่วไป และ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถท่ีใช้เฉพำะต ำแหน่งนี้ 
 

 5. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะต าแหน่ง และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

              ส ำนักงำนศุลกำกรตรวจสินค้ำท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ  กรมศุลกำกร จะประกำศ
รำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบภำคควำมรู้ทั่วไปและควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง และรำยชื่อผู้มีสิทธิ 
เข้ำรับกำรสอบภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง ภำยในวันที่ 9 สิงหำคม 2565 ณ ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 
ส ำนักงำนศุลกำกรตรวจสินค้ำท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำร BC ชั้น 2 999 หมู่ 7 ต ำบลรำชำเทวะ 
อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร โทรศัพท์ 02-667-7000 ต่อ 25-3204-6 หรือ ทำงเว็บไซต์                 
ของส ำนักงำนศุลกำกรตรวจสินค้ำท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ https://suvarnabhumicargo.customs.go.th/  
หัวข้อ “ข่ำว/กิจกรรม/ประชำสัมพันธ์” และ https://www.customs.go.th/ หัวข้อ “ข่ำวประชำสัมพันธ์” 
หัวข้อย่อย “ข่ำวรับสมัครงำน”  

 
                  ประกำศ  ณ  วันที่ 21 กรกฎำคม พ.ศ. 2565                  

 
                           (ลงชื่อ)     นิโรจน์  โง้วเจริญสุข 
                                     (นำยนิโรจน์  โง้วเจริญสุข) 
              ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนศุลกำกรตรวจสินค้ำท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 
 
 

 

https://suvarnabhumicargo.customs.go.th/
https://www.customs.go.th/%20หัวข้อ


1. ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร จ ำนวน 36 รำย

001 นางสาว สุภาวดี  มีปัญญา
002 นางสาว ตะวัน  มงคลแก้วเลิศ
003 นางสาว อารีรัตน์ สาครประเสริฐ
004 นางสาว ฉัตรแก้ว  ชมเมือง
005 นางสาว ณัฐวดี   บัวรุ่ง
006 นาย ณัฐกรณ์   ประดัง
007 นางสาว สุพัชริดา  บุญสร้าง
008 นางสาว ศิริวรรณ บุญลา
009 นางสาว ธิดารัตน์  สว่างโลก
010 นางสาว สุชาดา  เติมทอง
011 นาย รุ่งโรจน์  คงคาหลวง
012 ว่าท่ี ร.ต. วีรภัทร  จรรยา
013 นางสาว นลัทพร  ใจตรง
014 นางสาว ดนุพล  ต้นโพธ์ิ
015 นางสาว วรัญญา  เอกรัตน์
016 นางสาว นันท์นภัส  เรืองรุ่งโรจน์
017 นางสาว กนกวรรณ  เรืองรุ่งโรจน์
018 นาง ฌาณิญา  จันเทพา
019 นางสาว ปวัณวลี เกียรตินาวาสวัสด์ิ
020 นางสาว ณัฐณิชา  ไวการยุทธ
021 นางสาว รัตติกาล  ใหม่ค า
022 นางสาว สุรภา  สันติพงษ์
023 นางสาว ปรายฝน  สุขวงศ์จันทร์
024 นางสาว ธัญณิชา  นามปัญญา
025 นางสาว ญาณัฐฉลา  ค าพิทา
026 นาย ชานน  วิชัยโชติยากานต์
027 นางสาว ขวัญฤทัย  หวานแก้ว
028 นาย ณัฐกิตต์  ศิบุญนันท์
029 นางสาว รจนา  ทับยัง
030 นางสาว อัจราวรรณ  ธรรมสุวรรณ
031 นางสาว นารินทร์  กระธง
032 นางสาว พรพรหม แก้วเขียว
033 นางสาว พรจิตร  วงษ์บ้านขาว
034 นางสาว อาภรณ์ เจริญศรีวิไลวัฒน์
035 นางสาว สุดารัตน์ งามละออ
036 นางสาว ณัฐธิดา  คิดเกษม

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในใบสมัครสอบ หน้า 1

เอกสำรแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนศุลกำกรตรวจสินค้ำท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ลงวันท่ี 21 กรกฎำคม 2565

และต ำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ และก ำหนดวัน เวลำ สถำนท่ีสอบ และระเบียบเก่ียวกับกำรสอบคัดเลือก

เลขประจ ำตัวสอบ หมำยเหตุช่ือ-นำมสกุล

รำยช่ือผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้ำงเป็นลูกจ้ำงช่ัวครำว ในต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนโสตทัศนศึกษำ



2. ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนโสตทัศนศึกษำ จ ำนวน 4 รำย

001 นาย วีรชัย  แก้ววังปวน
002 นางสาว วิศวรรณ ศรีชบา
003 นาย ยุทธนา  ทองบุญเหลือ
004 นาย นครินทร์  รอดร้ัง *

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในใบสมัครสอบ
             * คุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับประกาศรับสมัครสอบฯ

หน้า 2

เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ-นำมสกุล หมำยเหตุ



3. ต ำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ จ ำนวน 9 รำย

001 นางสาว พิชชาภา  บุญญะบุญญา
002 นาย ธนาพล  เธียรโอภาส
003 นางสาว กนกพร อัศวเทวินทร์
004 นางสาว ทัชชญา โชคเดชาพัฒน์
005 นางสาว วณิสา  นาคขาว
006 นางสาว สุปราณี  เพ็งไธสง
007 นางสาว กาญจนา กรวยสูงเนิน
008 นางสาว ณัฐธิภัทร์ คุณาพงษ์โยธิน
009 นาย วรรธน์ตวัน  เกตุสาระธรรม *

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในใบสมัครสอบ
             * อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา

หน้า 3

เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ-นำมสกุล หมำยเหตุ


