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เลขประจ าตวัสอบ
32001 นาย ต่อพงศ์ หม้อบุญมี
32002 นาย สรรเพ็ชญ์ แสนภักดี
32003 นางสาว ณัฏฐณิชา เพ็ชรพังงา
32004 นางสาว พิชญา เขียวชะอุ่ม
32005 นาง ปมนต์ ทองสงค์
32006 นาย จตุพร จิตรจ านอง
32007 นางสาว อทิตยา นพตระกูล
32008 นางสาว ณมน อุบลลักษณ์
32009 นางสาว เมธาวี ยศแก้ว
32010 นางสาว บุณฑริก แก้วซัง
32011 นางสาว โสภี สลีสองสม
32012 นางสาว สุธิดา อาวุธ
32013 นางสาว วสินา นะไชย
32014 นาย จักราวุฒิ ค ามงคล
32015 นางสาว อิสรากร วิเศษกุล
32016 นางสาว ธัญพิชา แสนเสมา
32017 นาย จตุรงค์ แก้วผดุงรัตน์
32018 นาย ธนาวุฒิ ชีวชุติรุ่งเรือง
32019 นางสาว พรทิพย์ พลศรี
32020 นาย จักรพันธุ์ นาคทุง่เตา
32021 นางสาว ภัททิญา ภิญโญ
32022 นางสาว ภัทรา เปล่งเกียรติกุล
32023 นาย ชวิศ เตชจินดาวงศ์
32024 นาย เอกวิทย์ มีจั่นเพชร
32025 นาย บุญสลัก อายุสม
32026 นางสาว กนกวรรณ เชื้อเหล่าวานิช
32027 นางสาว ภักคิชญา สง่า
32028 นางสาว ทิพวัลย์ สร้อยสลับ
32029 นาย ชญาณวัฒน์ ศรีคะชินทร์
32030 นางสาว ธนภรณ์ รองทิม

32031...

แนบท้ายประกาศส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ลงวันที ่ ๑๒  มถุินายน พ.ศ. 2563
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ประกาศรายชื่อผู้สมคัรสอบแขง่ขนัเพ่ือบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเขา้รับราชการ

ชื่อ - นามสกุล
ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัตกิาร

 ------------------



เลขประจ าตวัสอบ
32031 นาย ประภาพงษ์ แสงทอง
32032 นาย พชร มีทวี
32033 นางสาว ปาลชาติ ผืนพิมาย
32034 นาย ฐาปณัฐ โสภา
32035 นางสาว ชยาภรณ์ ฐาพลภัทรภา
32036 นาย เอกรัช ราชภักดี
32037 นาย พันธ์ศักด์ิ พึง่งาม
32038 นางสาว ตติยา ศรีไสยเพชร
32039 นาย ภัทรกร ธาปิยานนท์
32040 นางสาว วรรณพร ฤทธิม์หันต์
32041 นางสาว สาลินี สุยะพันธ์
32042 นาย วันเฉลิม มหาดิลกรัตน์
32043 นางสาว วลิดา ธเรษตรีศวร
32044 นาย คณิน อาชาเพ็ชร
32045 นางสาว กมลชนก ปัญญา
32046 นางสาว ชนัญชิดา บิลหล๊ะ
32047 นางสาว ณัชชา เจิมขวัญ
32048 นาย ศุภณัฐ เทียนแย้ม
32049 นางสาว จารุวรรณ์ กะตะโท
32050 นาย กรณ์ คล่องผจญกิจ
32051 นาย โกเมศ เตียงหงษากุล
32052 นางสาว วนิดา อุปพงศ์
32053 นางสาว ศุภิสรา ใสสุชล
32054 นางสาว อัจฉรา แสนกาวี
32055 นางสาว นัยนา ค าอาจ
32056 นาย ธนทัต ธเนศศรียานนท์
32057 นาย กิตติศักด์ิ บุญบ ารุง
32058 นางสาว กนกอร ยางป้อม
32059 นางสาว อภิญญา พลเมือง
32060 นางสาว จุฑามาศ วงศ์เหมอนันต์
32061 นางสาว สุธาดา ศรีสังข์
32062 นางสาว ศิรินภา วัฒนเกียรต์ิ
32063 นางสาว รมิดา พิมพ์ต่อ
32064 นาย คมกริช ฤกษนอก

32065...
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ชื่อ - นามสกุล



เลขประจ าตวัสอบ
32065 นางสาว ธัญญาภรณ์ ใจหนัก
32066 นางสาว ชุติกาญจน์ ไกรลาศรัตนศิริ
32067 นางสาว วนิดา ปลงใจ
32068 นางสาว คัทลียา ช่วงประภา
32069 นางสาว อมรประภา ป้อพันธุดุ์ง
32070 นางสาว ดวงเด่น จันทะวงษา
32071 นางสาว พลอย ตันศิริสิทธิกุล
32072 นางสาว ธนาภา พวงทอง
32073 นางสาว ณัฐณิชา ติปะวาโร
32074 นางสาว สุมาภรณ์ ไทยวัน
32075 นางสาว ฐิตาภรณ์ เป้าน้อย
32076 นางสาว ศาริณีย์ ศรีบุญเพ็ง
32077 นางสาว กัณหา เรืองจรัส
32078 นางสาว ธันย์ชนก สมบูรณ์ด ารงกุล
32079 นาย นิติพงษ์ วิชัยดิษฐ
32080 นาย ปราโมทย์ แซ่จาง
32081 นาง ภารินี โยธามาตย์

 -3-

ชื่อ - นามสกุล
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ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
เรื่อง   ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล 

เข้ารับราชการในต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
------------------------- 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๔ ของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันของหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ 
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖  และข้อ ๗ ของประกาศส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 21 เมษายน 2563 
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังจึงก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังต่อไปนี้ 

  (ก)  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 
 1. ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งก่อน 
ถ้าผู้ใดสอบได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
ส าหรับวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง จะประกาศให้ทราบในภายหลัง  
 2. ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง ตามวัน 
เวลา และสถานที่สอบ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 (ข)  ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
 1. การสอบแข่งขัน จะใช้วิธีสอบข้อเขียน ทั้งนี้ ให้ผู้ เข้าสอบปฏิบัติตามค าสั่ง ระเบียบ 
และวิธีการสอบของแต่ละวิชา 
   2. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
 2.1 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม สวมรองเท้าหุ้มส้น หรือรัดส้น 
 ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบที่แต่งกายไม่สุภาพ เช่น เสื้อผ้ายืดไม่มีปก กางเกงขาสั้น 
กางเกง หรือกระโปรงยีนส์ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด  
 ๒.๒ เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบทีจ่ะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และห้องสอบ 
 2.3 บัตรแสดงตน 
 (1) ต้องน าใบสมัครที่พิมพ์จากเว็บไซต์กระทรวงการคลัง www.mof.go.th หัวข้อ 
“ระบบรับสมัครสอบออนไลน์” หรือ http://paladmof.thaijobjob.com ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก 
และไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 
  (2) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย
ลายมือชื่อ และเลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถที่มีเลขประจ าตัวประชาชน 
๑๓ หลัก ทั้งนี้ หากเลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบ จะไม่อนุญาตให้ 
เข้าห้องสอบ หากตรวจพบหลังจากเริ่มเวลาสอบแล้ว ผู้สอบรายนั้นจะต้องถูกยุติการสอบ 
 
 

๒.๔ การสอบแข่งขัน… 
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 ๒.๔ การสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (การสอบข้อเขียน) 
      (๑) ผู้สมัครสอบควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที 
แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว 
    (๒) ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบ เวลา 13.00 น. 
ในตารางสอบไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
    (๓) ผู้สมัครสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่คณะกรรมการ
ด าเนินการสอบฯ ก าหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่หรือผิดห้องสอบ จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนนส าหรับวิชานั้น 
    (๔) ผู้สมัครสอบต้องจัดหาเครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งประกาศไว้ในตาราง
สอบไปเอง นอกนั้นจะต้องใช้กระดาษและวัสดุอุปกรณ์ท่ีส านักงานปลัดกระทรวงการคลังจัดไว้ให้โดยเฉพาะ 
    (๕) ไม่น าต ารา หนังสือ เอกสาร หรือวัสดุอุปกรณ์อื่นใดเข้าไปในห้องสอบ 
เว้นแต่ต ารา หนังสือ เอกสาร หรือวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งก าหนดให้จัดหาเองในข้อ (๔) และที่กรรมการออกข้อสอบ 
ได้ก าหนดให้น าเข้าห้องสอบได้ และได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว 
    (๖) เชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ      
โดยเคร่งครัด 
    (๗) ภายในเวลา 60 นาทีนับตั้งแต่เวลาที่ก าหนดเริ่มสอบ เวลา 13.00 น. 
ในตารางสอบ จะออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่คุมสอบ  
 (๘) เขียนเลขประจ าตัวสอบแทนชื่อในทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับการตอบข้อสอบ
และให้เขียนเลขประจ าตัวสอบเฉพาะในที่ท่ีก าหนดให้เท่านั้น ห้ามเขียนชื่อลงบนกระดาษค าตอบโดยเด็ดขาด 
  (๙) เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืน หรือบุคคล 
ภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
    (๑๐) ไม่สูบบุหรี่ในห้องสอบ 
   (๑๑) ถ้าสอบเสร็จก่อนหมดเวลา เมื่อส่งค าตอบวิชานั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาต
จากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุม สอบก่อน จึงจะออกจากห้องสอบได้  
     (๑๒) แบบทดสอบ กระดาษค าตอบ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ในการสอบ
จะน าออกจากห้องสอบได้ก็เฉพาะที่กรรมการออกข้อสอบประจ าวิชา หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอนุญาตเท่านั้น 
     (๑๓) เมื่อหมดเวลา และกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดท าค าตอบ 
ต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว 
     (๑๔) เมื่อออกจากห้องสอบไปแล้ว ต้องไม่ท าการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่
ผู้ที่ยังสอบอยู่  
 ๒.๕ ห้ามน าเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
 
 
 
 
 
 

 ๒.๖ การสอบแข่งขัน... 
 



AllinOne
Textbox

AllinOne
Textbox

AllinOne
Textbox

AllinOne
Textbox



วันเสาร์ที่ 27 ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิัตกิาร 32001  - 32081  - ปากกาหมกึสีน้้าเงิน
เดือน มถิุนายน การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต้าแหนง่  - น้้ายาลบค้าผิด
พ.ศ. 2563 (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
เวลา 13.00 น. แบบทดสอบเปน็ข้อสอบแบบปรนยั ดังนี้
ถึงเวลา 16.00 น. 1. ความรู้เกีย่วกบักระทรวงการคลัง

2. ความรู้เกีย่วกบัระเบยีบว่าด้วยการรักษาความลับ
ของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม

3. ความรู้เกีย่วกบัพระราชบญัญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
และที่แกไ้ขเพิ่มเติม

4. ความรู้เกีย่วกบัระเบยีบส้านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
และที่แกไ้ขเพิ่มเติม

5. ความรู้เกีย่วกบัระเบยีบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

6. ความรู้เกีย่วกบัระเบยีบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบกิเงินจากคลัง 
การรับเงิน การจ่ายเงิน การเกบ็รักษาเงิน และการน้าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

7. ความรู้เกีย่วกบัพระราชบญัญัติวินยัการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
8. ความรู้เกีย่วกบัหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์

ปฏบิติัการตรวจสอบภายในส้าหรับหนว่ยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
และที่แกไ้ขเพิ่มเติม

9. ความรู้เกีย่วกบัหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏบิติัการควบคุมภายใน ส้าหรับหนว่ยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  
(หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 105 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561)

10. ความรู้เกีย่วกบัหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์
ปฏบิติัการบริหารจัดการความเส่ียงส้าหรับหนว่ยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 
(หนงัสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.4/ว 23 ลงวันที่ 19 มนีาคม 2562)

11. ความรู้เกีย่วกบัมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏบิติังาน
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
(หนงัสือกรมบญัชีกลาง ที่ กค 0409.2/ว 326 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2560) 

ก าหนด วัน เวลา และสถานที่ในการสอบแขง่ขนัเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใชเ้ฉพาะต าแหน่ง 
ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิัตกิาร

สถานที่สอบ ห้องประชมุวายภุกัษ์ 4 ชัน้ 4 อาคารกระทรวงการคลงั
วันเสาร์ที่ 27 เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2563

แนบท้ายประกาศส านักงานปลดักระทรวงการคลงั ลงวันที่  ๑๒  มถุินายน พ.ศ. 2563

วัน เวลาสอบ ต าแหน่งและวิชาสอบ เลขประจ าตวัสอบ อุปกรณท์ี่ใชใ้นการสอบ



แผนท่ีโดยสังเขป แสดงที่ตั้งกระทรวงการคลงั 
รถโดยสารประจ าทางที่วิ่งผ่านด้านถนนพระราม 6  คือ สาย 44, 67 และ ปอ. 536 

 

 




