ประกาศกรมศุลกากร
เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
และมีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
ในตาแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ และตาแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
............................................
ตามที่ได้มีประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตาแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ และตาแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา โดยได้ดาเนินการ
สอบภาคความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 ไปแล้ว นั้น
กรมศุลกากร จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ ใช้
เฉพาะตาแหน่ง และมีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในตาแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์
และตาแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 6 แห่งประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตาแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ และตาแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ของกรมศุลกากร
รวมทั้งกาหนดวัน เวลา และสถานทีส่ อบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1. รายชื่ อ ผู้สอบผ่านภาคความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
1.1 นักวิเทศสัมพันธ์
1.2 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
2. กาหนดวัน เวลา และสถานทีส่ อบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
ให้ผู้สอบผ่านภาคความรู้ทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์
และตาแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์
ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
วันและเวลาสอบ
วันศุกร์ที่
24 กรกฎาคม 2563
รายงานตัว
เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ชั้น 10
อาคาร 120 ปี
กรมศุลกากร
สอบสัมภาษณ์เวลา
09.00 – 12.00 น.

ตาแหน่ง
นักวิเทศสัมพันธ์

เลขประจาตัวสอบ
631301000001
ถึง
631301000013

สถานทีส่ อบ
ห้องประชุม
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
ชั้น 10 อาคาร 120 ปี
กรมศุลกากร

/วันและเวลา...

-2วันและเวลาสอบ
ตาแหน่ง
วันศุกร์ที่
นักวิเทศสัมพันธ์
24 กรกฎาคม 2563
รายงานตัว
เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม
กองบริหารทรัพยากรบุคคล เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
ชั้น 10 อาคาร 120 ปี
กรมศุลกากร
สอบสัมภาษณ์เวลา
13.30 – 16.30 น.

เลขประจาตัวสอบ
สถานทีส่ อบ
631301000014 ห้องประชุม
ถึง
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
631301000018 ชั้น 10 อาคาร 120 ปี
กรมศุลกากร
631302000002
ถึง
631302000009

3. สิ่งที่ผู้เข้าสอบจะต้องนามายื่น/แสดงในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ ง
(สอบสัมภาษณ์)
3.1 ให้แสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึง่ มีรูปถ่าย
และเลขประจาตัวประชาชน 13 หลักระบุชัดเจน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจาตัว
ทหารกองประจาการ หรือใบอนุญาตขับรถที่มีรูปถ่าย และเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก หรือหนังสือเดินทาง
(Passport) หากไม่มีบัตรหรือเอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ ให้ใช้ใบรับรองข้อมูลส่วนบุคคล ไปยื่น
ให้กับ เจ้าหน้าที่แทน ทั้งนี้ หากเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัค รสอบ
จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบสัมภาษณ์
3.2 บัตรประจาตัวสอบ ที่ทางกรมศุลกากรออกให้
4. ระเบียบปฏิบัติในการเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
ให้ผู้เข้าสอบฯ ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
4.1 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
4.2 เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบ
4.3 ต้องนาหลักฐานแสดงตนตามข้อ 3 มายื่นในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
(สอบสัมภาษณ์) ตามที่กาหนดไว้ในประกาศนี้

/5. การประกาศ...

-35. การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
กรมศุลกากร จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตาแหน่ง
นั ก วิ เ ทศสั ม พั น ธ์ และตาแหน่ ง เจ้ า พนั ก งานโสตทั ศ นศึ ก ษา ภายในวั น อั ง คารที่ 4 สิ ง หาคม 2563
ณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 10 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพมหานคร
หรือทางเว็บไซต์กรมศุลกากร www.customs.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หัวข้อย่อย “ข่าวรับสมัครงาน”
ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
(ลงชื่อ) กิตติ สุทธิสัมพันธ์
(นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์)
รองอธิบดี รักษาการในตาแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมศุลกากร

เอกสำรแนบท้ำยประกำศกรมศุลกำกร ลงวันที่ 3 กรกฎำคม พ.ศ. 2563
เรื่อง รำยชื่อผู้สอบผ่ำนภำคควำมรู้ทั่วไป และควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่ง
และมีสิทธิเข้ำรับกำรสอบภำคควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภำษณ์)
ในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ และตำแหน่งเจ้ำพนักงำนโสตทัศนศึกษำ
........................................................
1. ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์
เลขประจำตัวสอบ
631301000001
631301000002
631301000003
631301000004
631301000005
631301000007
631301000008
631301000009
631301000011
631301000013
631301000014
631301000015
631301000016
631301000018

จำนวน 14 คน
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาย
นางสาว
นางสาว

2. ตำแหน่งเจ้ำพนักงำนโสตทัศนศึกษำ
เลขประจำตัวสอบ
631302000002
นาย
631302000004
นาย
631302000007
นาย
631302000008
นาย
631302000009
นาย

สิรีรัศมิ์
พัณณิตา
หรรยดา
ศุภิสรา
ภัทรพักตร์
ชนัญชิตา
อลงกรณ์
วรญาดา
ชวัลญา
กนกวรรณ
กัญญารัตน์
สาริศ
ชลิตา
พิมพ์ณดา

ชื่อ - นำมสกุล
เบญจศุภาพงศ์
เดชะชีพสาคร
แดงเพ็ง
ศรีวุฒิชาญ
นพนาคีพงษ์
เรืองโอชา
กริชนิกร
วรสันต์
โสภาชีวะ
สมรักษ์
สุนทรโรจน์
ศรีเดือนดาว
เพ็งหนู
นิธิอมรศาสตร์

จำนวน 5 คน
ธีระพงษ์
สมบูรณ์
ปฏิภาณ
ณัฐศักดิ์
ขจรศักดิ์

ชื่อ - นำมสกุล
ดาดา
เอี่ยมประภัสสร
งามสม
อนันต์จินดา
สิมมาทอง

