
 

 
 
 
 

 
ประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว  

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานทีส่อบคัดเลือก และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  

.................................................................. 

 ตามประกาศกรมสรรพสามิต ฉบับลงวันที่ 21 พฤษภาคม ๒๕63  ได้ด าเนินการรับสมัครบุคคล
เพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓ จ านวน 1 อัตรา 
ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 – 5 มิถุนายน 2563  นั้น 

 บัดนี้ การด าเนินการรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกบุคคล 
เพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และก าหนดหลักสูตร วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  ดังนี้ 

  1. รายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  
ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  ตามบัญชีแนบท้าย ๑  

  2. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 
 2.1 สอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  
ในวันอังคาร ที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 – 11.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ส านักงาน
สรรพสามิตภาคที่ 3  
 2.2 สอบภาคปฏิบัติ ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ในวันอังคาร ที่ 16 มิถุนายน 2563 
เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 3 
 2.3  ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตามข้อ 2.1 
และ 2.2 ในวันพุธ ที่ 17 มิถุนายน 2563  ทางเว็บไซต์ www.excise.go.th/region3  หัวข้อ ห้องข่าวสาร ประกาศ
รับสมัครงาน  
 2.4 สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน 2563 
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  
 ทั้งนี้  ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ ตามข้อ 2.4  ต้องได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะต าแหน่ง ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 และภาคปฏิบัติ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

 3. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ    
การสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ใช้วิธีการ

สอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้ เฉพาะต าแหน่ง ภาคปฏิบัติ และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
(สอบสัมภาษณ์) โดยให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
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 3.1  แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ  
  -  สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง (ห้ามสวมกระโปรงยีนส์) และสวมรองเท้าหุ้มส้น 

  -  สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกง (ห้ามสวมกางเกงยีนส์) โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง   
                และสวมรองเท้าหุ้มส้น 

 3.2  เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก 
 3.3  ต้องน าบัตรประจ าตัวสอบ และบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให้ไป
ในวันสอบคัดเลือกทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการควบคุมการสอบคัดเลือกอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้ 
เข้ารับการสอบคัดเลือกก็ได ้
 3.4 ผู้เข้าสอบควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเริ่มสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบ
ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการควบคุมการสอบ 
 3.5 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังเวลาเริ่มสอบแล้ว ๓๐ นาที (นับจากเวลาที่ก าหนดใน 
ตารางสอบ) จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
 3.6 ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งที่ก าหนด ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ในการสอบคัดเลือกจะไม่ได้รับ
คะแนนส าหรับการสอบคัดเลือกนั้น 
  3.7  ผู้เข้าสอบต้องจัดหาเครื่องเขียน ได้แก่ ปากกาสีน้ าเงินหรือสีด า  อย่างใดอย่างหนึ่ง 
ไม่อนุญาตให้ใช้น้ ายาลบค าผิด กรณีท าข้อสอบผิด (กาผิด) ต้องการที่จะแก้ไขให้ยกมือและแจ้งเจ้าหน้าที่   
ผู้ควบคุมสอบทราบ และกาข้อที่จะแก้ไขในกระดาษค าตอบ พร้อมลงลายมือชื่อก ากับทุกครั้งที่แก้ไข นอกจากนั้น
จะต้องใช้กระดาษและวัสดุอุปกรณ์ท่ีกรมสรรพสามิต โดยส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี ๓ จัดไว้ให้โดยเฉพาะ 
 3.8 ห้ามน าต ารา หนังสือ บันทึกข้อความ หรือวัสดุอุปกรณ์อ่ืนใดเข้าไปในห้องสอบ 
 3.9 ห้ามน าเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
 3.10 ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการควบคุมการสอบคัดเลือก
โดยเคร่งครัด 
 3.11 เขียนชื่อ - นามสกุล  และเลขประจ าตัวสอบเฉพาะในที่ท่ีก าหนดให้เท่านั้น 
 3.12 ภายในเวลา 30 นาที (นับจากเวลาที่ก าหนดในตารางสอบ) ผู้เข้าสอบจะออกจากห้อง
สอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการคุมสอบ 
 3.13 เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอก และไม่
ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการควบคุมการสอบคัดเลือก 
 3.14 ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ 
 3.15 ถ้าสอบเสร็จก่อนหมดเวลา เมื่อส่งกระดาษค าตอบวิชานั้นแล้ว  ต้องได้รับอนุญาตจาก
กรรมการคุมสอบก่อน จึงจะออกจากห้องสอบได้ 
 3.16 แบบทดสอบ กระดาษค าตอบที่ใช้ในการสอบจะน าออกจากห้องสอบไม่ได้  
 3.17 เมื่อหมดเวลาคณะกรรมการควบคุมการสอบคัดเลือกให้หยุดท าค าตอบจะต้องหยุดทันที 
แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการควบคุมการสอบได้อนุญาตแล้ว 
 3.18 เมื่อออกจากห้องสอบแล้วต้องไม่ท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่ 
 3.19 ผู้ใดไม่มาสอบภายในก าหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิ
เข้ารับการคัดเลือก 
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 ทั้งนี้ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต  
จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบคัดเลือก และคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนน
ในวิชานั้นก็ได้ 

   ประกาศ  ณ  วันที่  8  มิถุนายน ๒๕63 

                                    

                                               
                        (นางสาวเกษร  จาระนัย) 

                           นักตรวจสอบภาษีช านาญการพิเศษ  
                               รองประธานกรรมการด าเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าเนาถูกต้อง 

 

(นางสาวปาลินี  วงษ์ทา้ว) 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

8 มิถุนายน ๒๕63 



 

 

บัญชีแนบท้าย ๑ 
บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก 

ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง และภาคปฏิบัติ 
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 
เลขประจ าตัว

สอบ 
                    ชื่อ  -  สกุล หมายเหตุ 

01 นางสาวชนากานต์ เฮงตระกูล  
02 นายธรณินทร์ วันเสน  
03 นางสาวพัชรภรณ์ พะนา  
04 นางสาวอินทิรา ใจกระสันต์  
05 นางสาวณัฐสุดา เรืองศรี  *  
06 นายสิริชัย ทับทิมสุก  
0๗ นางสาวปัญชญานิศ อธิวาส  
08 นางสาวสริตา ยอดวงษ์ *  
09 นางสาวมยุรี รุนสูงเนิน  
10 นางสาวคณิศร์พร ปะเกาทัน  
11 นายภาสกร เจียมจิตร  
12 ว่าที่ รัอยโท รัตน์ชานนท์ มหาชัย  
13 สิบเอก วิทยา แก้วสุข  
14 นางสาวกัลยรัตน์ ผ านอก  
15 นางสาวภิญญาพัชญ์ ภักดี  
16 นายรภัสสิทธิ ์ ก าจรอัครหิรัญ  
17 นางสาวเมวดี ขวัญกลาง *  

 
หมายเหตุ :  *  ให้เข้ารับการสอบคัดเลือก แต่ต้องตรวจสอบคุณวุฒิจาก ส านักงาน ก.พ. ก่อนบรรจุและแต่งตั้ง  
                    ในต าแหน่งดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                    บัญชีแนบท้าย ๒ 
 

ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 
ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง และภาคปฏิบัติ  

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 

ต าแหน่ง 
เลข

ประจ าตัว
สอบ 

ห้องสอบ สถานที่สอบคัดเลือก 

 

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
วันอังคารที่ 16 มิถุนายน ๒๕63 
เวลา 09.3๐ – ๑1.0๐ น. 
เข้าห้องสอบเวลา 09.1๕ น. 
 

 

 
0๑ - 17 
 

 

 
ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น ๓ 
 

 

 
ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓ 

 

ภาคปฏิบัต ิ
วันอังคารที่ 16 มิถุนายน ๒๕63 
เวลา 13.3๐ – ๑6.3๐ น. 
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ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น ๓ 
 

 

 
ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


