
 
 
 

 

                                                                   
 

 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) 
ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

ในต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 
------------------------------------------------------ 

 

ตามที่ได้มีประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ในต าแหน่งนักวิ ชาการตรวจสอบ
ภายใน และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่  
21 ธันวาคม 2561 นั้น    

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 

(ก) รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 

(ข) ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ 1  

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบ
ข้อเขียน) ตามวัน  เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้ 
 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ  

วัน เวลาและสถานที่ 
ในการประเมินฯ 

เลขประจ าตัว
ผู้สมัคร 

ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 
1. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า

ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561 

2. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561 

3. ความรู้ความสามารถท่ัวไป 
4. ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี 

 
- วันที่ 4 มกราคม 2562 
- เวลา 09.00-12.00 น.  
- ณ ห้องประชุมกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

อาคารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดชั้น 6  
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
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(ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ   
ให้ผู้สมัครสอบปฏิบัติตามระเบียบดังนี้ 

1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง
หรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง          
สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน 

2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) 

3. ผู้เข้าสอบต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย 
ลายมือชื่อ และมีเลขประจ าตัว 13 หลักชัดเจน ไปในวันสอบทุกครั้ง หากไม่มีบัตรดังกล่าวมาแสดงในวัน
สอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

4. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 โดย
วิธีการสอบข้อเขียน ต้องปฏิบัติดังนี้ 

4.1 ห้ามน าเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
4.2 ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบ

ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว 
4.3 ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของหัวหน้าห้องสอบ หรือ 

เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด 
4.4 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาเริ่มสอบที่ก าหนดในตารางสอบไปแล้ว 

30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ  
4.5 ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าสอบตามต าแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลา สถานที่ ที่ก าหนด

ในตารางสอบ  
4.6 ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่ก าหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิด

ที่ในการสอบจะไม่ได้รับคะแนนส าหรับการสอบของต าแหน่งนั้น 
4.7 เขียนชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งที่สมัครสอบและเลขประจ าตัวสอบเฉพาะในที่ที่

ก าหนดให้เท่านั้น 
4.8 เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอก 

และไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม
การสอบ 

4.9 ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและจะส่งค าตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้า
ห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อน จึงจะออกจากห้องสอบได้ 

4.10 แบบทดสอบ กระดาษค าตอบที่ใช้ในการสอบจะน าออกจากห้องสอบไม่ได้ 
4.11 เมื่อหมดเวลาแล้ว และหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุด

ท าค าตอบจะต้องหยุดทันที 
4.12 เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่เข้า

สอบ และต้องไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่ 

5. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบ
ข้อเขียน) หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ และคณะกรรมการด าเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ 

6. ผู้ใด.... 
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แนบท้ายประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ลงวันที่  21  ธันวาคม  พ.ศ. 2561 

 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) 
        ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 
 

ล าดับ เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล 

1 001 นางสาว จันทร์จิรา เกตุปั้น 

2 002 นางสาว ปภัสรา พลัดหนู 

3 003 นางสาว กาญจนา ปรีเเย้ม 

4 004 นางสาว กัลยาณี นิจรมย์ 

5 005 นางสาว อลิษา พงษ์อิศราพันธ์ 

6 006 นางสาว สุนันทา สุขเจริญ 

7 007 นางสาว นาตยา บุญจ าภู 

8 008 นางสาว รุ่งนภา พวงสิงห์ 

9 009 นางสาว มยุรี แจ่มเรียน 

10 010 นาย ภาสชัย สาธิตธาดา 

11 011 นางสาว รัตนาภร คงกะพันธ์ 

12 012 นางสาว พันธ์ไมล์ สุพลจิตร 

13 013 นาย ณัฐวุฒิ ทองเขียว 

14 014 นางสาว ศิริรักษ์ เลี๊ยะจู 

15 015 นางสาว กัฐรินทร์ ทองเปราะ 

16 016 นางสาว พจนาถ โพธิ์พักตร์ 

17 017 นางสาว สุฐิดา จิตโสภา 

18 018 นางสาว ฐิตารีย์ ธนมิตรานนท์ 
 
 

 




