
 
 
 

ประกาศกรมสรรพสามิต 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง   
        ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ต าแหน่งนิติกร และต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 

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

  ตามที่ได้มีประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง
นิติกร และต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 – 19 พฤศจิกายน 
2564 นั้น 

   บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาค
ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง ต าแหน่งนิติกร ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการ
สอบดังต่อไปนี้  

1. บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (เอกสารแนบท้าย) 
2. วัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก 

 
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 

วิธีการประเมิน 
วัน เวลาและสถานที่ 

ในการประเมิน 
เลขประจ าตัวผู้สมัคร 

ต าแหน่ง นิติกร 
ประเมินโดยการสอบข้อเขียน  
คะแนนเต็ม 100 คะแนน  เป็นข้อสอบปรนัย   
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 
  พ.ศ. 2560 
- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
- ประมวลกฎหมายอาญา 
- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
 

 
วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 
เวลา ๐๙.30 – 11.00 น. 

ณ ห้องประชุม  
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ระนอง 

 

 
เลขที่ 00๑ – 015 
รายชื่อตามเอกสาร

แนบ1 
 

 
 
 
 
 
 
 

ความรู้ความสามารถ… 
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ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
วิธีการประเมิน 

วัน เวลาและสถานที่ 
ในการประเมิน 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร 

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
ประเมินโดยการสอบข้อเขียน  
คะแนนเต็ม 100 คะแนน  เป็นข้อสอบปรนัย   
- ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต และสินค้าที่กรม 
  สรรพสามิตจัดเก็บภาษี 
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไข 
  เพ่ิมเติม 
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ 
  ของทางราชการ พ.ศ.2544 
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ 
  ทางราชการ พ.ศ.2540 
- ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์และ 
  โปรแกรมส าเร็จรูป 

 
วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 
เวลา 13.30 – 15.00 น. 

ณ ห้องประชุม  
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ระนอง 

 

 
เลขที่ 00๑ – 014 
รายชื่อตามเอกสาร

แนบ2 
 

 

3. ระเบียบการปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ 
3.1  แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ตามประเพณีนิยม 
3.2  เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบ  
3.3  ต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัคร และบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการ 

ออกให้มีรูปถ่าย และเลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจนไปในวันสอบคัดเลือก 
ทุกครั้ง 

3.4  ผู้ใดไม่มาภายในก าหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้า
รับการสอบครั้งนี ้

4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง   
       กรมสรรพสามิต  โดยส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ระนอง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาค
ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (สอบข้อเขียน)  และมีสิทธิเข้ารับการการสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
(สั มภาษณ์ )  ใน วันที่  8  ธันวาคม 2564   ณ   ส านั กงานสรรพสามิต พ้ืนที่ ระนอง และทางเว็บ ไซต์ 
http://ranong.excise.go.th 

ประกาศ ณ วันที่  23 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 
 

    
 (นายชนะ  ณ ถลาง) 

สรรพสามิตพ้ืนที่ระนอง ปฏิบัติราชการแทน 
อธิบดีกรมสรรพสามิต 

http://ranong.excise.go.th/


เอกสารแนบท้าย 1 
เอกสารแนบท้ายประกาศกรมสรรพสามิต  

ลงวันที่   23 พฤศจิกายน  2564 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง   

ต าแหน่งนิติกร 
 

 

เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล หมำยเหตุ

001 นางสาวอัจฉราพร  สิทธิศักด์ิ

002 นางสาวกัญญาภัค  ขันธ์แก้ว

003 นางสาวธนัชชา  วสุวัต

004 นางสาวแพรววนิด  หลวงพนัง

005 นางสาวณัฐมน  ล่ิมศิลา

006 นางสาวอรวรรณ  รอดช่วง

007 นางสาววรรณวนัช  ดิษฐาภรณ์

008 นางสาวปรางค์ฝัน  บุญเจียม

009 นางสาวขวัญฤดี  ขวัญทอง

010 นายโชติวัฒน์  ไชยวงศ์

011 นางสาวเบญญาภา  ศรีทองอินทร์

012 นายวงศกร  นักรบ

013 นายวรดร  เรืองจันทร์

014 นายอุกฤษฎ์  รัตนโชติ

015 นางสาวนฤมล  เนินชัยสงค์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้าย 2 
เอกสารแนบท้ายประกาศกรมสรรพสามิต  

ลงวันที่  23 พฤศจิกายน  2564 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง   

ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
 

เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล หมำยเหตุ

001 นางสาวกรกต  อากาศภา คุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร

002 นางสาวชมพูนุท  ผ่องสุภาพ

003 นางสาวจันทรา มีสถิตย์ คุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร

004 นางสาวอรณิชา  ผิวนวล

005 นางสาวณัทธนภร  บุตรเพชร

006 นางสาวสุดธิดา  บุญไชย คุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร

007 นางสาวรัชนีกร  ท านพ

008 นางสาวนภาพรรณ  แดงบ ารุง

009 นางสาวอมรทิพย์  เสือมาก

010 นางสาวอรอุมา  นิลจันทร์

011 นางสาวฐิติมา  บุญชู

012 นางสาวอังคณา  คุ้มเพชร คุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร

013 นางสาวจิราภา  จวนโสม

014 นางสาวพรสินี  ไทยถาวร

 
 


