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ประกาศกรมสรรพสามิต 

เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารบัการสอบคัดเลอืกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
___________________ 

 

  ตามท่ีได้มีประกาศกรมสรรพสามิต ลงวันที่  22 พฤศจิกายน 2556  เรือ่ง รับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลเป็นลูกจา้งช่ัวคราว  ตําแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิต และตําแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต   เพ่ือปฏิบัติงาน  ณ  
สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ร้อยเอ็ด  จึงขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง  พร้อมกําหนดวัน  เวลา  และสถานทีใ่นการสอบคดัเลือก  ตลอดจนระเบียบข้อปฏิบัติ
เก่ียวกับการสอบคัดเลือก  ดังต่อไปน้ี 

  1). รายชื่อผู้มีสิทธเิขา้รับการสอบคัดเลือก ดังนี้ 
      - ตําแหนง่  เจ้าพนักงานสรรพสามิต    ตามบัญชีแนบท้าย 1 
      - ตําแหนง่  นกัวิชาการสรรพสามิต ตามบัญชีแนบท้าย 2 
  2). กําหนดวัน  เวลา   สถานทีส่อบคัดเลือก  ในวันเสาร์ที่  11  มกราคม  2556   

     ดังนี้คือ 
- ตําแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิต  สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง   
เวลา 09.00 – 10.30 น. 
   - ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมายสรรพสามิต 

      - ความรู้เก่ียวกับ สังคม เศรษฐกิจ การเมอืง 
      - ความรู้เก่ียวกับคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 
     เวลา  11.00 – 12.00 น.  

  - สอบภาคความรู้ทั่วไปด้านคอมพิวเตอร์   ภาคปฏิบัติ  
 

- ตําแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต  สอบภาคความรู้ความสามารถทีใ่ช้เฉพาะตําแหน่ง  
เวลา 09.00 – 10.30 น. 
   - ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมายสรรพสามิต 

      - ความรู้เก่ียวกับ สังคม เศรษฐกิจ การเมอืง 
      - ความรู้เก่ียวกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 

 * สถานที่สอบ  ณ.วิทยาลยัเทคโนโลยีธรีภาดาร้อยเอ็ด   ถนน ร้อยเอ็ด – โพนทอง
ตําบลหมูม้น  อําเภอเชียงขวัญ   จังหวัดร้อยเอ็ด 

  3)  การปฏิบติัเก่ียวกับการสอบคัดเลือกให้ผู้สมัครปฏิบติั  ดังนี้ 
   3.1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม  และประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
   3.2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการสอบคดัเลือก 
   3.3. ต้องนําบัตรประจําตัวสอบหรือบัตรประจําตัวประชาชนไปในวันสอบคัดเลือก  

   ทุกคร้ัง  หากไม่มีบัตรดังกล่าว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบคัดเลือก 
   อาจพิจารณาไม่อนุญาตใหเ้ข้ารับการสอบคัดเลือกก็ได้ 
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3.4. การเข้ารับการสอบคัดเลือก โดยวิธีการสอบข้อเขียน  ต้องปฏิบัติ ดังน้ี 
     3.4.1.ห้ามนําเคร่ืองมือและอุปกรณ์สือ่สารอิเล็กทรอนิคส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
     3.4.2.ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบไม่น้อยกว่า  30 นาที  แต่จะเข้าห้องสอบ 
                ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบเท่าน้ัน 
     3.4.3.ต้องปฏิบัติตามคําสั่งหรือคําแนะนําของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม 
                การสอบโดยเคร่งครัด 
     3.4.4.ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กําหนดเร่ิมสอบในตารางสอบ 
               ไปแล้ว  15  นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
     3.4.5. ผู้เข้าสอบจะต้องจัดหาเคร่ืองเขียน ได้แก่ปากกาสีนํ้าเงินหรือสีดําอย่างใด 
               อย่างหน่ึงเท่าน้ัน นอกจากน้ันจะต้องใช้กระดาษและวัสดุอุปกรณ์ที่กรม 

     สรรพสามติ โดยสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ร้อยเอ็ด จัดไว้ให้เป็นการเฉพาะ 
     เท่าน้ัน 

     3.4.6. หา้มนําตํารา  หนังสือ  บันทึกข้อความ หรือวัสดุอุปกรณ์อ่ืนใดเข้าไปใน 
               หอ้งสอบ 
    3.4.7. เขียนช่ือ – นามสกุล ตําแหน่งที่สมัครสอบและเลขประจําตัวสอบเฉพาะ 
              ในที่ที่กําหนดให้เท่าน้ัน 
    3.4.8. ห้ามสูบบุหรี่ และส่งเสียงดังในห้องสอบ 
    3.4.9. แบบทดสอบ กระดาษคําตอบที่ใช้ในการสอบจะนําออกจากห้องสอบไม่ได้ 
    3.4.10. เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบสั่งให้หยุด 
             ทําคําตอบ  จะต้องหยุดทันที  แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรม 

   การ  หรือเจา้หน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่าน้ัน 
    3.4.11 .ผูใ้ดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการสอบคัดเลือกน้ี  หรือผูใ้ด 
               ทจุริต หรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการสอบคัดเลือก 
               และคณะกรรมการดําเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ 
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
     ผูม้ีสทิธิสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งจะต้องเป็นผู้ผ่านการสอบ คดัเลือก      

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งโดยคะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60  จึงจะเป็นผู้มีสิทธิเขา้สอบภาคความ
เหมาะสมกับตําแหน่ง (สอบสมัภาษณ์)  และกรมสรรพสามิต โดยสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ร้อยเอ็ด จะประกาศ
และแจ้งให้ทราบในวันสอบข้อเขียน  (วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2556)   

    ประกาศ    ณ   วันที่  19   เดือน  ธันวาคม   พ.ศ.  2556 
                                                                                   
 

                                                       
 

          (นายพีระดล  จงเจริญรัตน์) 
             สรรพสามิตพ้ืนที่ร้อยเอ็ด   ปฏิบัติราชการแทน 

        อธิบดีกรมสรรพสามิต 
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บัญชีแนบท้าย  1 
บัญชีรายชื่อผูมี้สิทธเิข้ารับการสอบคัดเลือก 

แนบท้ายประกาศกรมสรรพสามิต  ฉบับลงวันที่  19  ธนัวาคม  2556 
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิต 

ณ. วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดาร้อยเอ็ด 
 

ลําดับที ่ ชื่อ - สกุล เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ 

1 นางสาวนาตยา อาษาขันธ์ 001  

2 นางสาวสุภาพักตร์ พรมกัลป์ 002  

3 นางสาวสุรินยา จันทร์ช่างทอง 003  

4 นางสาวสุจิตรา สาระคํา 004  

5 นางสาวแอน สิงห์จานุสงค์ 005  

6 นางสาวศุภนิดา แก้วปัดโชติ 006  

7 นายณัฐพล วังหอม 007  

8 นายพีระเดช ศิวิลัย 008  

9 นางสาวสุพรรณี จันทะคัด 009  

10 นางสาวดาริกา อ้ึงวรวานิช 010  

11 นางสาวราตรี ยุตกิจ 011  

12 นางสาวอุมา  ขันแข็ง 012  

13 นายภานุวัตร เพ็งพิมพ์ 013  

14 นายธรรมสรณ์ ชุมภร 014  

15 นางสาวกฤติยา ภูแดนไกล 015  

16 นางสาวรัตนา พลขันธ์ 016  

17 นางสาวกนกวรรณ ธรรมะ 017  

18 นางสาวอนงค์นาถ ธุระพันธ์ 018  

19 นางสาวธารนันท์ มิตรอุดม 019  

20 นางสาวจิราพร สมัยบัวสิงห ์ 020  

21 นางสาวจันทร์จิรา อาษาวิเศษ 021  
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บัญชีแนบท้าย  2 
 

บัญชีรายชื่อผูมี้สิทธเิข้ารับการสอบคัดเลือก 
แนบท้ายประกาศกรมสรรพสามิต  ฉบับลงวันที่  19  ธนัวาคม  2556 

ตําแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต 
ณ. วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดาร้อยเอ็ด 

 
ลําดับ
ที่ ชื่อ - สกุล เลขประจําตัวสอบ หมายเหตุ 

1 นางสาวรัตน์ชนก ย่ีเข่ง 001  

2 นางสาวอรอุมา คําหาญ 002  

3 นางสาวเฉลิมพร  ศรีงามเมือง 003  

4 นางสาวลีลาวดี สว่างเดือน 004  

5 นางสาวอติพร นิระโคตร 005  

6 นางสาวกุลวดี วารีหยาด 006  

7 นางสาวเทียนทอง เสาร์วงค์ 007  

8 นางสาวศศิธร สันจิตร 008  

9 นางสาวเยาวภา ตรีพงษ์ 009  

10 นางสาวนิภาภรณ์ แสงจันทร ์ 010  

11 นางสาวกัษวิกานันท์ ไชยนิจ 011  

12 นายวิทยพล ทณิรัตน์ 012  

13 นายสากล น้อยทะรงค์ 013  

14 นางสาวเยาวภา มะลาไลย 014  

15 นางสาวนิตยา สาริกา 015  

16 นายฉัตรภาณุ จงกลรัตน์ 016  

17 นางสาวกนกวรรณ เพชรยิ้มพะเนา 017  

18 นางสาวนุชรี มณีจร - วุฒิการศึกษาไม่ตรง 

19 นางสาวสุพรรณี สายโรจน์ 019  

20 นางสาวชมภู แดนดงเมือง 020  

21 นางสาวจรีพร ศรีกําพล 021  

22 นางสาวสุภารัตน์ สัมฤทธ์ิรินทร์ 022  

23 นางสาวนฤมล ทิพย์ชาติ 023  

24 นายเจษฎา หลักคํา 024  

25 นางสุกัญญา จันทะพรม 025  
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26 นายก้องเกียรติ หงษ์มาลา - วุฒิการศึกษาไม่ตรง 

27 นายธีรวุฒิ การินทร ์ 027  

28 นางสาวสายชล ชัยอมรเวทย์ 028  

29 นางสาวอภัสรา อิสิสิงห ์ 029  

30 นายเมธาวีร์ สิมมา 030  

31 นางสาวอรพรรณ อรัญภูมิ 031  

32 นางสาวลินดา คณาศรี 032  

33 นายสิทธิศักด์ิ ใจดี 033  

34 นางสาวอุบลรัตน์ พลประถม 034  

35 นายนิพล ประสุมพ่ัว 035  

36 นายเทวา นาราษฎร์ - วุฒิการศึกษาไม่ตรง 

37 นางสาวกัญญรตัน์ ชาญวิจิตร 037  

38 นางสาวอรุณมา อุทัยแพน 038  

39 นางสาวนงลักษณ์ ผายไพศาล 039  

40 นายวรรณศักด์ิ ดวงจันทร์ทิพย์ 040  

41 นางสาวกฤษณา สุดสนธ์ - วุฒิการศึกษาไม่ตรง 

42 นางสาวอัญชีพร ชูเสน - วุฒิการศึกษาไม่ตรง 

43 นายสรายุทธ  ปัดชาศรี - วุฒิการศึกษาไม่ตรง 

44 นางสาวสาคร เอนกนวล 044 
 


