
 
 
 
 

ประกาศกรมสรรพสามิต 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ ก าหนดวัน เวลา สถานที่ 

ในการประเมินสมรรถนะ ในต าแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต 
......................................................................... 

  ตามที่ได้มีประกาศกรมสรรพสามิต ลงวันที่  18 พฤศจิกายน 2564  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ในต าแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต  และจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะภาคความรู้  ในวันที ่9 ธันวาคม 2564  น้ัน 

  กรมสรรพสามิต โดยส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ระนอง จึงขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะภาคความรู้ ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ประเมินสมรรถนะดังต่อไปน้ี  

 ก) รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 

     ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี 

 ข) ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑  

     ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังน้ี 
 

 

สมรรถนะและวิธีการประเมิน 
วัน เวลาและสถานท่ี 

ในการประเมินสมรรถนะ 
เลขประจ าตัวสอบ  

ของผู้สมัคร 
ความรู้ 
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสรรพสามิต 
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 
- ความรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญาและประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
- ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในปัจจุบัน 
 
 

 
วันที่  23 ธันวาคม 2564 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ณ วิทยาลัยเทคนิคระนอง 

 

 
เลขที่ 00๑ - 072 
 

 
 
 
 
 

/ ค) ประกาศ... 
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 ค) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่  ๑ หรือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในภาคความสามารถ 
 กรมสรรพสามิต โดยส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ระนอง จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการประเมิน
สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ณ ส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่ระนอง  และทางเว็บไซต์ http://ranong.excise.go.th  

 ง) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  ให้ผู้สอบปฏิบัติตามระเบียบดังน้ี 
  ๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเส้ือ กระโปรงหรือ
กางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเส้ือ กางเกง โดยสอดชายเส้ือไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติ
ตนเป็นสุภาพชน ของดกางเกงยีนส์ 
  ๒. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ  
  ๓. ต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัคร และบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให้ไป
ในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหน่ึง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้   
  4. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ต้อง
ปฏิบัติดังน้ี 
   4.1 ห้ามน าเครื่องมือและอุปกรณ์ส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
   4.2 ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้อง
สอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว 
   4.3 ต้องเช่ือฟัง และปฏิบัติตามค าส่ังและค าแนะน าของกรรมการหรือ เจ้าหน้าที่ควบคุม
การประเมินโดยเคร่งครัด 
   4.4 ต้องเข้าประเมินกับกรรมการตามท่ีเจ้าหน้าที่ด าเนินการประเมินก าหนดให้เท่าน้ัน 
   4.5 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบในตารางการประเมินไปแล้ว 
30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
   4.6 ผู้มาสอบจะต้องเข้ารับการประเมินตามต าแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาที่ก าหนดใน
ตารางการประเมิน ผู้ที่เข้ารับการประเมินผิดต าแหน่งจะถูกปรับ ให้ตกและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินในต าแหน่งที่
สมัครอีก 
   4.7 ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องน่ังประเมินตามที่น่ังและห้องประเมินที่ก าหนดให้ ผู้ใดน่ัง
ผิดที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนนส าหรับความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะน้ัน 
   4.8 เขียนช่ือ – นามสกุล ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่สอบ ต าแหน่งที่
สมัครและเลขประจ าตัวผู้สมัครเฉพาะในที่ที่ก าหนดให้เท่าน้ัน 
 

/ 4.9 เมื่ออยู่ในห้อง... 
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   4.9 เมื่ออยู่ในห้องประเมินขณะประเมินต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้ารับการประเมินอ่ืน
หรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องประเมินเว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินฯ 
   4.10 ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งค าตอบน้ันแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินก่อน จึงจะออกจากห้องประเมินได้ 
   4.11 แบบทดสอบ กระดาษค าตอบที่ใช้ในการประเมินจะน าออกจากห้องประเมินไม่ได้ 
เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินอนุญาตเท่าน้ัน 
   4.12 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินให้หยุดท าตอบ
จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องประเมินได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินได้อนุญาต
แล้ว 
   4.13 เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่ประเมินโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้า
รับการประเมินและต้องไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังประเมินอยู่ 
  5. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินน้ี หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริตอาจ
ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และคณะกรรมการด าเนินการสรร
หาและเลือกสรรอาจจะพิจารณาส่ังงดการให้คะแนนก็ได้ 
  6. ผู้ใดไม่มาภายในก าหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธ์ิและไม่มีสิทธ์ิเข้ารับการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งน้ี 
 

            ประกาศ ณ วันที่  9  ธันวาคม พ.ศ.2564      
 

    
 

 (นายชนะ  ณ ถลาง) 
สรรพสามิตพ้ืนที่ระนอง ปฏิบัติราชการแทน 

อธิบดีกรมสรรพสามิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศกรมสรรพสามิต  
ลงวันที่  9  ธันวาคม  พ.ศ.2564 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ ในต าแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต 
 

ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ
1 001 นางสาวฐาณิศา  ตรีพิมล
2 002 นางสาวสุวรรณา  นิยม
3 003 นางสาวจุลีพร  ก่อวิวัฒนานุกูล
4 004 นางสาววิรุณกาญจน์  นิยมไทย
5 005 นางสาวสุภาวดี  พัฒนา
6 006 นางสาวพัชรนันท์  โพธ์ิศรี
7 007 นางสาวกุลนัฐ  รัตนเขตต์
8 008 นายปฏิพันธ์ุ  ชุมพล
9 009 นางสาวสุภาพร  จันทร์แดง

10 010 นายนทีวีรชัย  รักเกียรติ
11 011 นางสาวปกีรณัม  อรรถกิจเจริญ
12 012 ว่าท่ี ร.ต.หญิง จันชฎาพร  เทพรักษ์
13 013 นางสาวเหมือนฝัน  จันทรชู
14 014 นางสาวกรกต  อากาศภา
15 015 นางสาวอังสุมารินทร์ สุวรรณี
16 016 นางสาวเนตรชนก  ตันศิริทรัพย์
17 017 นางสาวรุ่งนภา  พัฒบุรี
18 018 นางสาวนัฐยา  ผกาพรหม
19 019 นางขนิษฐา  แก้วประสม
20 020 นางสาวเบญญาภา  ศรีทองอินทร์
21 021 นายวงศกร  นักรบ
22 022 นางสาวตวงรัตน์  สุนทรานันทกุล
23 023 นายธนวัต  ดวงสุวรรณ
24 024 นางสาวนลินรัตน์  หงษ์ทอง
25 025 นางสาวแพรวดาว  แสงสว่าง  

 

 

/ ล าดับที่ 26... 
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ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ
26 026 นางสาวณัฐชา  ประสพศรี
27 027 นางสาวรุจิรา  แคล้วคลอด
28 028 นางสาวกรกนก  ปานสุวรรณ
29 029 นางสาวดวงหทัย  ทิพย์จันทร์
30 030 นางสาวเบ็ญจรัตน์  งามบุญรอด
31 031 นางสาวคีตกัณ  ศรฉัตร
32 032 นางสาวณัฎฐกานต์  บุญหนุน
33 033 นางสาวอรพินท์  เผ่าจินดา
34 034 นายทวีศักด์ิ  สุขหงษ์
35 035 นายพงศธร  บุญญวงศ์
36 036 นางสาวพรทิพย์  ลครชัย
37 037 นายพัฒนพร  ภู่ทอง
38 038 นางสาวสุธิตา  ภู่ทอง
39 039 นางวันดี  แก้วกอง
40 040 นางสาวนัยน์เนตร  อินทร์แก้ว
41 041 นายภูมิพงศ์  ประจ าค่าย
42 042 นางสาวศิรินทรา  สุ่มสม
43 043 นางสาวพิชญ์ชามญช์  ธนัดวรานนท์
44 044 นางสาวพรทิพย์  แก้วประพันธ์
45 045 นางสาวรุ่งนภา  คล่ีเกษร
46 046 นางสาวมณฑิกานต์  แต่งงาม
47 047 นางสาวจารินี  อุ่นจิตร
48 048 นายชัยพิพัฒ  สุขประเสริฐ
49 049 นางพร้อมพรรณ  ทองโอ
50 050 นางนุชดา  สตูล
51 051 นางสาวสุดารัตน์  ฉ่ าช้ืน
52 052 นางสาวธัญญลักษณ์  ชูแก้ว
53 053 นายสราวุฒิ  สระแก้ว
54 054 นางสาวสุวรรณประภา เผือกนาโพธ์ิ
55 055 นายภคิน  เลียนกาญจนากร  

/ ล าดับที่ 56... 
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ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ
56 056 นางสาวพิณผกา  ไพบูลย์
57 057 นางสาวกมลทิพย์  ปูแตน
58 058 นายพชร  ลครชัย
59 059 นางสาวอัญมณี  แซ่ถ่อง
60 060 นายฟารุก อารีประธาน
61 061 นางสาวสุนิต้า  นวลศรี
62 062 นายจิรายุส  สงครามภู
63 063 นางสาวสุชานันท์  ณ ระนอง
64 064 นางจรรยารัตน์  สุนสนาม
65 065 นางสาวธนัชชา  วสุวัต
66 066 นางสาวกนกวรรณ  ศรวณีย์กุล
67 067 นางสาวอธิชา  ชวลิตชูวงษ์
68 068 นายคริษฐ์  ศรีผยองศักด์ิ
69 069 นางสาวพัชรา  ปล้องใหม่
70 070 นางสาวณิชาภัทร  สุวรรณรัตน์
71 071 นางสาวขวัญดาว  บุหลาด
72 072 นายธนวรรธ  ภักด์ิวิสัย

 

 

 

 


