
 

 

 
 
 
 

 
ประกาศกรมศุลกากร 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)  
และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2  

(การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย และการสอบสัมภาษณ์)  
............................................ 

  ตามท่ีได้มีประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 9 มีนาคม 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไปในต าแหน่งนิติกร ต าแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ต าแหน่งพนักงานประจ า
ส านักงาน และต าแหน่งศุลการักษ์ โดยได้ด าเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
(สอบข้อเขียน) เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565  นั้น 

กรมศุลกากรจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้  ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และผู้มีสิทธิ เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย และการสอบสัมภาษณ์) ตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดในข้อ 7 แห่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของกรมศุลกากร 
รวมทั้งก าหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่  2  
(การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย และการสอบสัมภาษณ์) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 1. รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ครั้งที่ 1 
(สอบข้อเขียน) ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

1.1 ต าแหน่งนิติกร 
1.2 ต าแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
1.3 ต าแหน่งพนักงานประจ าส านักงาน 
1.4 ต าแหน่งศุลการักษ ์

 2. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งที่ 2 
  2.1 การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย (เฉพาะต าแหน่งศุลการักษ์) เกณฑ์การวัดผล 
ผ่าน/ไม่ผ่าน ซ่ึงผู้ที่ผ่านการทดสอบวิ่ง จึงจะมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต่อไป 
   การทดสอบว่ิง ตามเกณฑ์ ดังนี้  
 - ชาย  1,000 เมตร ไม่เกิน 5  นาท ี 30  วินาที   ถือว่าผ่าน 
 - หญิง      800 เมตร ไม่เกิน 5  นาท ี  ถือว่าผ่าน 

 

 

 
 
 

 

/วันและเวลา… 
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วันและเวลาทดสอบ เลขประจ าตัวสอบ สถานที่ทดสอบ 

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 
รายงานตัว เวลา 07.30 – 09.00 น.  
ณ สนามกีฬาธรรมศาสตร์สเตเดียม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
เริ่มทดสอบ เวลา 08.30 – 11.00 น. 

652204000001 

ถึง 
652204000572 

สนามกีฬาธรรมศาสตร์สเตเดียม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ศูนย์รังสิต 

หมายเหตุ : ผู้เข้ารับการทดสอบที่ไม่มารายงานตัวภายในเวลา 09.00 น. จะถือว่าขาดสอบ และไม่ได้รับ
อนุญาตให้เข้ารับการทดสอบ 

ทั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการด าเนินการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย (ว่ิง)  
ถือเป็นที่สุด 
 สิ่งที่ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องเตรียมมาเพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพ 
ทางร่างกาย (ว่ิง) 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งมีรูปถ่าย 
และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักระบุชัดเจน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจ าตัว
ทหารกองประจ าการ หรือใบอนุญาตขับรถที่มีรูปถ่าย และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก หรือหนังสือเดินทาง 
(Passport) โดยบัตรหรือเอกสารทั้งหมดต้องเป็นฉบับจริงเท่านั้น หากไม่มีบัตรหรือเอกสารดังกล่าวแสดงตน
ในการเข้าสอบ ให้ใช้ใบรับรองข้อมูลส่วนบุคคล ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่แทน ทั้งนี้ หากเลขประจ าตัวประชาชน 
13 หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการทดสอบ 

2. หนังสือยินยอมเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย (วิ่ง) 
3. ชุดกีฬาส าหรับวิ่ง 
4. รองเท้ากีฬาส าหรับวิ่ง 

ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย (ว่ิง) 
1. ผู้เข้ารับการทดสอบต้องมารายงานตัวให้ตรงตามเวลาที่ก าหนด 
2. ผู้เข้ารับการทดสอบที่ไม่มารายงานตัวภายในเวลา 09.00 น. จะถือว่าขาดสอบ  

และไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการทดสอบ 
 3. ผู้ เข้ ารับการทดสอบต้องปฏิบั ติ ตามมาตรการป้ องกันการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 

4. ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของสนามกีฬาโดยเคร่งครัด 
5. ผู้ที่ป่วย หรือผู้ที่มีโรคประจ าตัว หรือสตรีมีครรภ์ อย่าฝืนท าการทดสอบ เพราะจะเกิด

อันตราย และให้แจ้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการทดสอบก่อน หากไม่แจ้งจะถือว่า ผู้เข้ารับการทดสอบมีความพร้อม
ในการทดสอบ 
 6. ห้ามน าโทรศัพท์มือถือ เครื่องมือ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดที่สามารถ
ใช้ในการบันทึกภาพ เข้าไปในสถานที่ท าการทดสอบโดยเด็ดขาด 
 
 
 
 
 

/2.2  การสอบ… 
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  2.2 การสอบสัมภาษณ์ (ทุกต าแหน่ง)  
  ให้ผู้ที่ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่  1  
(สอบข้อเขียน) ในต าแหน่งนิติกร ต าแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และต าแหน่งพนักงานประจ าส านักงาน 
และผู้ที่ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย) 
ในต าแหน่งศุลการักษ์ เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2  (การสอบ
สัมภาษณ์) ในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

วัน และเวลาในการประเมินฯ ต าแหน่ง  เลขประจ าตัวสอบ สถานที่ในการประเมินฯ 

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 
รอบเช้า : 
รายงานตัว 
เวลา 07.30 – 09.00 น. 
ณ ชั้น 1 อาคารสโมสรศุลกากร  
กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา 
แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

เริ่มสอบ 
เวลา 08.30 ถึง 12.00 น.  

- นิติกร 
 
 
 

- เจ้าหน้าที่การเงิน
และบัญชี 

 
 

- พนักงานประจ า
ส านักงาน 

 

652201000001 
ถึง 

652201000412 
 

652202000018 
ถึง 

652202000218 
 

652203000002 
ถึง 

652203000373  

ห้องประชุม ชั้น 16  
อาคาร 120 ปี  
กรมศุลกากร 

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 
รอบบ่าย : 
รายงานตัว 
เวลา 12.30 – 14.00 น. 
ณ ชั้น 1 อาคารสโมสรศุลกากร  
กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา 
แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

เริ่มสอบ 
เวลา 13.30 ถึง 15.30 น. 

 

- พนักงานประจ า
ส านักงาน 

 
 
- ศุลการักษ์ 
 

 

652203000377 
ถึง 

652203000641 
 

652204000001 
ถึง 

652204000572 
 

ห้องประชุม ชั้น 16  
อาคาร 120 ปี  
กรมศุลกากร 

หมายเหตุ : ผู้เข้ารับการประเมินฯ ที่ไม่มารายงานตัวภายในเวลา 09.00 น. ของรอบเช้า หรือภายในเวลา 14.00 น. 
ของรอบบ่าย (ตามรอบการประเมินฯ ที่ก าหนด) จะถือว่าขาดสอบและไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 

 สิ่งท่ีผู้เข้ารับการประเมินฯ จะต้องเตรียมมาเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 
 1. ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต โดยให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก 
และไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบ
ให้ครบถ้วน 
 
 /2. บัตรประจ าตัว… 
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 2. บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย 
และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักระบุชัดเจน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจ าตัว
ทหารกองประจ าการ หรือใบอนุญาตขับรถที่มีรูปถ่าย และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก หรือหนังสือ
เดินทาง (Passport) โดยบัตรหรือเอกสารทั้งหมดต้องเป็นฉบับจริงเท่านั้น หากไม่มีบัตรหรือเอกสารดังกล่าว
แสดงตนในการเข้าสอบ ให้ใช้ใบรับรองข้อมูลส่วนบุคคล ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่แทน ทั้งนี้ หากเลขประจ าตัว
ประชาชน 13 หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบจะไม่อนุญาตให้เขา้รับการสอบสัมภาษณ์ 
 3. ส าเนาปริญญาบัตร ส าหรับต าแหน่งนิติกร หรือส าเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) หรือส าเนาอนุปริญญาบัตร ส าหรับต าแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี หรือส าเนาประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ส าหรับต าแหน่งพนักงานประจ าส านักงาน และต าแหน่งศุลการักษ์ แล้วแต่กรณี จ านวน 1 ฉบับ  
และส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตาม
ประกาศรับสมัคร จ านวน 1 ฉบับ โดยต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 
31 มีนาคม 2565 
 ทั้งนี้  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรหรื อ
ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับ
การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาภายใน
วันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่น 
พร้อมใบสมัครสอบได้ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและ
วันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัคร
มายื่นแทน 
 4. ผู้สมัครสอบต าแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีที่ใช้คุณวุฒิระดับอนุปริญญา
หลักสูตร 3 ปี มาสมัครสอบ ให้แนบส าเนาหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่าเป็นระดับอนุปริญญา 3 ปี 
จ านวน 1 ฉบับ 
 5. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่ เป็นโรคต้องห้าม 
ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่ 

 - วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
 - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
 - โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
 - โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 - โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุน แรง และ

เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด 
 6. ส าเนาเอกสารอ่ืน ๆ ในกรณีที่หลักฐานและเอกสารสมัครเข้ารับการเลือกสรรฯ    
ไม่ตรงกัน เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล เป็นต้น จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
  ทั้งนี้ ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้เข้ารับการประเมินฯ เขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” 
และลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี พร้อมทั้งระบุเลขประจ าตัวสอบก ากับไว้ที่มุมบนด้านขวาของส าเนาหลักฐาน              
และเอกสารทุกหน้า อนึ่ง กรณีตรวจพบภายหลังว่าเอกสารหลักฐานการสมัครสอบไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือ
ผู้เข้ารับการประเมินฯ มีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ 
หรือคุณวุฒิที่สมัครสอบไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้เข้ารับการประเมินฯ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างหรือเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 
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 ระเบียบปฏิบัติในการเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งที่ 2 (การสอบสัมภาษณ์)  
 1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
 2. เป็นหน้าที่ของผู้ เข้ารับการประเมินฯ ที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่ 
ในการประเมินฯ  
 3. ผู้เข้ารับการประเมินฯ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และระเบียบปฏิบัติส าหรับผู้เข้ารับการประเมินฯ (การสอบสัมภาษณ์)  
ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 
 4. ผู้เข้ารับการประเมินฯ ที่ไม่มารายงานตัวภายในเวลา 09.00 น. ของรอบเช้า 
หรือภายในเวลา 14.00 น. ของรอบบ่าย (ตามรอบการประเมินฯ ที่ก าหนด) จะถือว่าขาดสอบและไม่ได้รับ
อนุญาตให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 
 5. ต้องน าเอกสารมายื่นในวันประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งที่ 2 (การสอบสัมภาษณ์) ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้ 

 3. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
  3.1 ผู้เข้ารับการประเมินฯ จะต้องน าใบรับรองหรือเอกสารหลักฐานฉบับจริง ที่แสดง 
ผลการตรวจซึ่งยืนยันว่าไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ก่อนเข้ารับการประเมินฯ ในระยะเวลา 
ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (การทดสอบสมรรถภาพ 
ทางร่างกาย และการสอบสัมภาษณ์) โดยการตรวจแบบ RT-PCR หรือการตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK) 
ที่ตรวจโดยสถานพยาบาลหรือสถานที่ตรวจ (เช่น โรงพยาบาลของรัฐ/เอกชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
โรงพยาบาลประจ าอ าเภอหรือจังหวัด คลินิก ศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์ หรือร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการ
หมอพร้อม) มาแสดงเพ่ือเข้ารับการประเมินฯ ห้ามผู้เข้ารับการประเมินฯ น าผลตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) ที่ตรวจหาเชื้อด้วยตนเองมาแสดง ทั้งนี้ หากผู้เข้ารับการประเมินฯ ไม่มีหลักฐานเป็นเอกสาร
ฉบับจริงดังกล่าวมาแสดง หรือมีเอกสารดังกล่าวมาแสดงแต่ระยะเวลาตรวจเกิน 72 ชั่วโมง จะไม่ได้รับอนุญาต
ให้เข้ารับการประเมินฯ โดยผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ จะต้องน าใบรับรองหรือเอกสารหลักฐานฉบับจริง  
ที่แสดงผลการตรวจซึ่งยืนยันว่า ไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ก่อนเข้ารับการประเมินฯ ในระยะเวลา
ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ในแต่ละขั้นตอนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (การทดสอบ
สมรรถภาพทางร่างกาย และการสอบสัมภาษณ์) ดังนี้ 

ขั้นตอนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 

ระยะเวลาที่ต้องท าการตรวจ 
หาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

1. การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย (วิ่ง) ระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม 2565 จนถึงวันประเมินฯ 
2. การสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม 2565 จนถึงวันประเมินฯ 

 3.2 ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาในการประเมินฯ 
3.3 ต้องให้ความร่วมมือในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าบริเวณสถานที่ประเมินฯ  

โดยใช้ เครื่องมือวัดอุณหภูมิ ร่ างกายของสถานที่ ประเมินฯ หากผลการตรวจวัดอุณหภูมิ ร่ างกายมีค่ าเกิน                                
37.5 องศาเซลเซียส จะไม่ได้รับอนุญาตให้ เข้าสถานที่ประเมินฯ โดยจะจัดให้ เข้ารับการประเมินฯ                   
ตามความเหมาะสม  

 
/ทั้งนี้… 



- 6 - 
 

  

เอกสารสมัครสอบพนักงานราชการของ ชื่อ - นามสกุล.................... ต าแหน่ง...................... 
เลขประจ าตัวสอบ..................................... 
 

ทั้งนี้  การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่  2 (การทดสอบ
สมรรถภาพทางร่างกาย และการสอบสัมภาษณ์) ในครั้งนี้ กรมศุลกากรด าเนินการภายใต้ข้อก าหนดออกตามความ
ในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ประกอบกับมาตรการ 
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

 4. ระเบียบปฏิบัติส าหรับผู้เข้ารับการประเมินฯ (การสอบสัมภาษณ์) ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) ก่อนเข้ารับการประเมินฯ (การสอบสัมภาษณ์) 
 ผู้เข้ารับการประเมินฯ (การสอบสัมภาษณ์) ที่ตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) ก่อน เข้ ารับการประเมิน ฯ (การสอบสัมภาษณ์ ) ในระยะเวลาไม่ เกิน  72  ชั่ ว โมง  
(ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม 2565 จนถึงวันประเมินฯ) ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 4.1 ติดต่อพร้อมแนบหลักฐานผลการตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
ส่งไปยังฝ่ายสรรหาและเลือกสรร ส่วนบริหารงานบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุ คคล กรมศุลกากร ผ่านทาง 
Application LINE ที่ ID LINE : rccustoms ภายในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 12.00 น. กรมศุลกากร 
จะส่งแบบฟอร์มการตรวจเอกสารหลักฐาน (แบบฟอร์มโควิด 19 ก และแบบฟอร์มโควิด 19 ข) ให้ผู้เข้ารับ
การประเมินฯ กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน โดยผู้เข้ารับการประเมินฯ สามารถสอบถามข้อมูล
เพ่ิมเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 09 5375 2021 และ 06 4827 3188 เฉพาะในวันและเวลาราชการ 
 4.2 จัดส่งแบบฟอร์มการตรวจเอกสารหลักฐาน (แบบฟอร์มโควิด 19 ก) พร้อมเอกสาร
หลักฐานตามข้อ 2.2 (สิ่งที่ผู้เข้ารับการประเมินฯ จะต้องเตรียมมาเพ่ือเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ) ในรูปแบบ
ไฟล์ข้อมูลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่  E-mail address : recruit.thcustoms@gmail.com  
ชื่อเรื่องท่ีส่ง 

 

 

โดยให้ผู้เข้ารับการประเมินฯ ส่งภายในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 12.00 น. หากไม่ด าเนินการ
จัดส่งเอกสารหลักฐานดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ก าหนด จะถือว่าผู้เข้ารับการประเมินฯ สละสิทธิ์  
และไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินฯ ในครั้งนี้  และจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินฯ  
โดยกรมศุลกากรจะไม่รับพิจารณากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 
 4.3 เมื่อจัดส่งเอกสารตามข้อ 4.2 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ครบถ้วนแล้ว  
ให้จัดส่งแบบฟอร์มการตรวจเอกสารหลักฐาน (แบบฟอร์มโควิด 19 ข) พร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อ 2.2  
ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ของไปรษณีย์ไทย หรือบริการด่วนพิเศษของเอกชนไปยังฝ่ายสรรหาและเลือกสรร 
ส่วนบริหารงานบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 10 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถนนสุนทรโกษา 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ภายในวันเสาร์ที่  27 สิ งหาคม 2565 เท่ านั้ น  
โดยกรมศุลกากรจะถือวันที่ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้ เข้ารับการประเมินฯ  
ส่วนกรณีส่งเอกสารหลักฐานทางบริการด่วนพิเศษของเอกชนจะถือวันที่ที่บริการเอกชนนั้น ๆ ลงรับพัสดุ  
ผู้เข้ารับการประเมินฯ ที่มิได้จัดส่งเอกสารหลักฐานภายในก าหนดเวลาข้างต้น กรมศุลกากรสามารถตัดสิทธิ
ในการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ท้ังสิ้น 
 4.4 กรมศุลกากรจะด าเนินการจัดหาวิธีการสัมภาษณ์ที่เหมาะสม ให้กับผู้เข้ารับการประเมินฯ 
รายดังกล่าว เช่น การใช้ระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) เป็นต้น โดยจะด าเนินการ
สัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 ตามรอบการสอบสัมภาษณ์ที่ก าหนดไว้เท่านั้น 

/4.5  ผู้เข้ารับ… 
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4.5 ผู้เข้ารับการประเมินฯ ต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ และ
ห้ามผู้เข้ารับการประเมินฯ บันทึกการสนทนาระหว่างการสัมภาษณ์ด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือวิธีการใด ๆ ทั้งสิ้น 
หากตรวจพบภายหลังว่า ผู้เข้ารับการประเมินฯ บันทึกการสนทนาระหว่างการสัมภาษณ์  จะถูกปรับตก 
ในการประเมินฯ ครั้งนี้ และไม่ได้รับการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร หรือในกรณีที่ได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร 
ก็จะไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างในต าแหน่งที่ได้รับการเลือกสรร โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 

5. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร
กรมศุลกากร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร

เพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ภายในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 ณ ชั้น 1 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร 
ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือทางเว็บไซต์กรมศุลกากร  https://www.customs.go.th 
หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หัวข้อย่อย “ข่าวรับสมัครงาน” หรือทางเว็บไซต์ https://job.customs.go.th 

หากผู้ใดไม่มารายงานตัวเพ่ือเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
(การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย และการสอบสัมภาษณ์ ) ตามวัน เวลา และสถานที่ดั งกล่าว จะถือว่า 
ผู้นั้นสละสิทธิ์ในการประเมินฯ ครั้งนี้ หรือหากปรากฏภายหลังว่าผู้เข้ารับการประเมินฯ รายใดมีคุณสมบัติไม่ตรง
ตามประกาศรับสมัครฯ ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ 2 (การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย และการสอบสัมภาษณ์) ตามประกาศกรมศุลกากรฉบับนี้ 
ก็จะไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างในต าแหน่งที่ได้รับการเลือกสรร 

ประกาศ  ณ  วันที่  19  กรกฎาคม  พ.ศ.  2565 

(ลงชื่อ) นันท์ฐิตา  ศิริคุปต ์
(นางนันท์ฐิตา  ศิริคุปต์) 

รองอธิบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
อธิบดีกรมศุลกากร  

/ร่าง 
/พิมพ์ 
/ตรวจ 

/ร่าง 
/พิมพ์ 
/ตรวจ 



เลขประจ ำตัวสอบ……….............…….. 

หนังสือยินยอมเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย (ว่ิง)  
การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย)          

ในต าแหน่งศุลการักษ์  

  ชื่อ - นำมสกุล (นำย/นำง/นำงสำว)…………………………………………………….......................….................... 
เลขประจ ำตัวสอบ………...............…….......เกิดวันที่…....…..เดือน.............……...พ.ศ...............(อำยุ.........ปี.........เดือน)        
เลขประจ ำตัวประชำชน ………..................................................……..ออกให้ ณ จังหวัด…......…....................................……. 
ที่อยู่ที่ปัจจุบันหรือที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ บ้ำนเลขที่................หมู่ที่...........….ตรอก/ซอย………………..…....…………...
ถนน…………..……………………… ต ำบล/แขวง…...……………...………………………อ ำเภอ/เขต………….......…………………….
จังหวัด…………….........…….........……. รหัสไปรษณีย์ …………....………...…...…. โทรศัพท…์……......………………...........……......                
ไดส้มัครสอบเข้ำรับกำรเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไปในต ำแหน่งศุลกำรักษ์ 
 ข้ำพเจ้ำจึงขอแสดงควำมยินยอมและรับรอง โดยมีข้อควำมดังต่อไปนี้ 
 ๑. ข้ำพเจ้ำได้ทรำบรำยละเอียด หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข กำรเลือกสรรบุคคลเพ่ือจัดจ้ำงเป็นพนักงำน
รำชกำรทั่วไปในต ำแหน่งศุลกำรักษ์ ตำมประกำศกรมศุลกำกร ลงวันที ่ 9 มีนำคม ๒๕๖5 เรื่อง รับสมัครบุคคล 
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไปในต ำแหน่งนิติกร ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี ต ำแหน่งพนักงำนประจ ำ
ส ำนักงำน และต ำแหน่งศุลกำรักษ์  และฉบับลงวันที่  19 กรกฎำคม ๒๕๖5 เรื่อง รำยชื่อผู้ผ่ำนกำรประเมินควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ 2 (กำรทดสอบสมรรถภำพทำงร่ำงกำย) และทรำบข้อเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นกับข้ำพเจ้ำแล้วอย่ำงชัดเจน  
โดยไม่มีสิ่งใดปิดบังซ่อนเร้น 
  2. ข้ำพเจ้ำทรำบว่ำหำกมีปัญหำหรือข้อสงสัยเกิดขึ้นระหว่ำงกำรทดสอบสมรรถภำพทำงร่ำงกำย (วิ่ง) 
ข้ำพเจ้ำสำมำรถสอบถำมเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรทดสอบสมรรถภำพทำงร่ำงกำยได้ และข้ำพเจ้ำสำมำรถหยุดกำรทดสอบ 
ในทันทีทันใด หรือขอถอนตัวจำกกำรทดสอบสมรรถภำพทำงร่ำงกำยในครั้งนี้ เมื่อใดก็ได้ โดยข้ำพเจ้ำยินยอมจะกรอกข้อควำม 
ลงในใบสละสิทธิ์เข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (กำรทดสอบสมรรถภำพทำงร่ำงกำย) 
  3. ข้ำพเจ้ำยอมรับผลที่จะเกิดขึ้นและผลที่ตำมมำทุกประกำร จำกกำรทดสอบสมรรถภำพทำงร่ำงกำย (วิ่ง) 
ของตนเองในครั้งนี้ 
  4. หำกมีควำมเสียหำยเกิดขึ้นต่อข้ำพเจ้ำ ไม่ว่ำด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตำม ในระหว่ำงกำรทดสอบ
สมรรถภำพทำงร่ำงกำย (วิ่ง) และ/หรือภำยหลังจำกกำรทดสอบสมรรถภำพทำงร่ำงกำย (วิ่ง) ที่มีผลสืบเนื่องโดยตรง        
มำจำกกำรทดสอบสมรรถภำพทำงร่ำงกำย (วิ่ง) และ/หรือเกิดโรคแทรกซ้อนของข้ำพเจ้ำที่มีอยู่ก่อนเข้ำรับกำรทดสอบ
สมรรถภำพทำงร่ำงกำย (วิ่ง) และ/หรืออำจมีขึ้นเนื่องมำจำกกำรทดสอบสมรรถภำพทำงร่ำงกำยฯ ไม่ว่ำจะเป็นควำมเสียหำย
ที่เกิดขึ้นแก่ร่ำงกำย จิตใจ หรือชีวิต ข้ำพเจ้ำและ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย จะไม่ใช้สิทธิโต้แย้ง และเรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ ทั้งสิ้น 
จำกกรมศุลกำกรและเจ้ำหน้ำที่ผู้ด ำเนินกำรทดสอบสมรรถภำพทำงร่ำงกำย (วิ่ง) 
  ข้ำพเจ้ำขอรับรองและยินยอมเข้ำรับกำรทดสอบสมรรถภำพทำงร่ำงกำย (วิ ่ง)  ในกำรประเมิน
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (กำรทดสอบสมรรถภำพทำงร่ำงกำย) ในต ำแหน่งศุลกำรักษ์
โดยข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว เห็นว่ำถูกต้องเป็นประสงค์ เพ่ือเป็นหลักฐำนจึงได้ลงลำยมือชื่อ
ไว้เป็นส ำคัญ 
 

     (ลงชื่อ)…………….…………………………………..ผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินฯ 
             (.......................................................)   

…….....…./…......………./………….. 



ข้อแนะน ำส ำหรับผู้เข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ของกรมศุลกำกร

กรมศุลกากรได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 โดยก าหนดวันทดสอบ
สมรรถภาพทางร่างกาย (วิ่ง) ส าหรับต าแหน่งศุลการักษ์ และวันสอบสัมภาษณ์ ส าหรับ
ทุกต าแหน่งดังนั้น ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ควรเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการประเมินฯ ดังนี้

1. ใบรับรองกำรตรวจหำเชื้อจำกสถำนพยำบำล หรือ
สถำนที่ตรวจ ฉบับจริง
ที่แสดงผลการตรวจว่า ไม่มีเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ก่อนเข้ารับการประเมินฯ ไม่เกิน 72 ชั่วโมง โดยการตรวจแบบ 
RT-PCR หรือการตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK) ซึ่งตรวจโดย
สถานพยาบาลหรือสถานที่ตรวจ (เช่น โรงพยาบาลของรัฐ/เอกชน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โรงพยาบาลประจ าอ าเภอหรือ
จังหวัด คลินิก ศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์ หรือร้านขายยาที่เข้า
ร่วมโครงการหมอพร้อม) ภายในระยะเวลาตามที่ก าหนด ดังน้ี

• Image icons and BG photo designed by freepik.com

ขั้นตอนกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

ระยะเวลำท่ีต้องท ำกำรตรวจ
หำเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19)

1. กำรทดสอบสมรรถภำพทำงร่ำงกำย (วิ่ง) ระหว่ำงวันที่ 2 – 4 สิงหำคม 2565

2. กำรสอบสัมภำษณ์ ระหว่ำงวันที่ 24 – 26 สิงหำคม 2565 *

ห้ำม ผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินฯ น ำผลตรวจหำเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) 
ที่ตรวจหำเช้ือด้วยตนเองมำแสดงโดยเด็ดขำด

ใบแสดง
ผลการตรวจ ATK

ไม่พบเชื้อ✔️
ช่ือ-นามสกุล.........................
วันท่ีตรวจ...............................

* ส ำหรับกำรสอบสัมภำษณ์ ผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินฯ ควรตรวจหำเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 (COVID - 19) ภำยในวันพฤหัสบดีที่  25 สิงหำคม 2565 เพื่อในกรณีที่ตรวจพบว่ำ
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) จะสำมำรถแจ้งกรมศุลกำกรได้ภำยในวันศุกร์ที่ 
26 สิงหำคม 2565 เวลำ 12.00 น.



ข้อแนะน ำส ำหรับผู้เข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ของกรมศุลกำกร (ต่อ)

2. ผู้เข้ำรับกำรประเมินฯ ควรไปถึงสถำนที่ในกำรประเมินฯ
(สถำนที่สอบวิ่ง และสถำนที่สัมภำษณ์) ก่อนเวลำ
เริ่มรำยงำนตัวอย่ำงน้อย 1 ชั่วโมง
เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ และส่งผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) โดยกรมศุลกากรจะเรียกรายงานตัวตามต าแหน่ง
และล าดับเลขประจ าตัวสอบที่ก าหนดไว้ในประกาศ

4. ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม
กรณีมีปัญหาหรือข้อสงสัย ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
ฝ่ายสรรหาและเลือกสรร ส่วนบริหารงานบุคคล กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร หมำยเลขโทรศัพท์ 02-667-6305, 
02-667-6350, 02-667-6352, 02-667-6353 ในวันและเวลา
ราชการ
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3. ผู้เข้ำรับกำรประเมินฯ ควรเตรียมเอกสำรหลักฐำน
ส ำหรับกำรสอบสัมภำษณ์ตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศ
ก่อนล่วงหน้ำ
โดยสามารถดูตัวอย่างเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องได้จากตัวอย่าง
แนบท้าย และค าถามที่พบบ่อย



แผนที่สนามสอบวิ่งกรมศุลกากร
วันศุกรที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 07.30 - 11.00 น.

สนามกีฬา

ธรรมศาสตรสเตเดียม



1. นิติกร จ ำนวน 31 คน 
เลขประจ ำตัวสอบ

652201000001 นาย ตวงสิทธ์ิ บุญกอบ
652201000002 น.ส. ปวิศกาญจน์ สุริยะวโรกุล
652201000005 น.ส. ณริศรา นิยมราช
652201000008 น.ส. ศศิประภา สนเอ่ียม
652201000010 น.ส. ชนม์นิภา ชาวอบทม
652201000011 น.ส. วริศรา วงค์รักษ์
652201000016 นาย กิตติชัย ปานขวัญ
652201000021 น.ส. วรรณวิมล กรพิพัฒน์
652201000022 น.ส. สรวรรณ ศรีเมือง
652201000028 น.ส. ณิชกานต์ ป้อมสกุล
652201000029 น.ส. มธุริน ทองบุญ
652201000031 น.ส. จิมหงส์ สายงาม
652201000035 นาย วีรศักด์ิ วิทยาวงค์
652201000062 นาย กฤษกร เป่ียมจาด
652201000069 นาย ณัฐพงศ์ ตันกายา
652201000075 นาย ฉันทัช จารุกลัส
652201000084 นาย พีระ วงษ์มา
652201000089 นาย ชนะศักด์ิ บังเมฆ
652201000145 น.ส. พชรมณี พิจิตรศิริ
652201000161 น.ส. สกุลกร ทองฉิม
652201000165 นาย ธีรภัทร สุขสมโสตร์
652201000169 นาย อนันทพงค์ ท่าจีน
652201000171 น.ส. ศุภาณกุล อิศรเสนา
652201000213 น.ส. สุภาภรณ์ คงทอง
652201000221 นาย ปริญญา เฉลิมวัฒน์
652201000241 น.ส. จุฑารัตน์ อินทเจริญ
652201000277 น.ส. เฉลิมขวัญ อ่อนเกตุพล
652201000280 นาย เทอด ทนทาน
652201000328 น.ส. พรรณทิภา กรวิทยโยธิน

เอกสำรแนบท้ำยประกำศกรมศุลกำกร ลงวันท่ี  19  กรกฎำคม  พ.ศ. 2565
เร่ือง  รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)

และผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี 2 
(กำรทดสอบสมรรถภำพทำงร่ำงกำย และกำรสอบสัมภำษณ์)

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

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 1 จาก 11



1. นิติกร จ ำนวน 31 คน
เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล

652201000359 น.ส. เสาวลักษณ์ สุโขวัฒนกิจ
652201000412 นาย อนุวุฒิ เดือนประโคน

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 2 จาก 11



2. เจ้ำหน้ำท่ีกำรเงินและบัญชี จ ำนวน 11 คน
เลขประจ ำตัวสอบ

652202000018 น.ส. สาวิณี ชายวิชัย
652202000019 น.ส. จิรัชญา อุปชิต
652202000026 นาย ชัยพิพัฒน์ ฐิตปวีณ์
652202000030 น.ส. ชลิกา ปานม่ังค่ัง
652202000100 น.ส. วันทนี ไกรวุฒิวงศ์
652202000104 น.ส. รัศม์ิภัชสรณ์ นาคซ่ือตรง
652202000106 น.ส. อาริยา ผลขาว
652202000136 น.ส. ณัฐชลิตา สืบใหม่
652202000148 น.ส. ขนิษฐา อินทร์สุวรรณ์
652202000209 น.ส. รวิวรรณ นิลเกษ
652202000218 น.ส. นนลนีย์ พงษ์นิธิศบวร

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 3 จาก 11



3. พนักงำนประจ ำส ำนักงำน จ ำนวน 146 คน
เลขประจ ำตัวสอบ

652203000002 น.ส. นิตยา รุ่งประชา
652203000004 นาง ชาลิสา จันทร์อ่อน
652203000005 น.ส. อุษา ฟองรัตน์
652203000007 น.ส. ศิริพร กุลสา
652203000008 น.ส. สาติยา ไกรสร
652203000009 นาย นราเศรษฐ์ สันตติทรัพย์
652203000010 น.ส. วรรักษ์ ทาระขวัญ
652203000014 น.ส. ศศินิภา ยามเสด็จ
652203000015 น.ส. กฤติกา บุญรอด
652203000016 น.ส. มยุรีย์ พลีชมภู
652203000017 น.ส. พิมพ์ใจ วงษ์จีน
652203000019 น.ส. กันยา ถนอมสิน
652203000022 น.ส. นัทธมน ถมบัตร
652203000023 น.ส. สรัญธร ฐานะธนทิพย์
652203000024 น.ส. วิชชุดา ศรีศุภโชค
652203000025 น.ส. ณัฐชานันท์ ชุ่มเพ็งพันธ์ุ
652203000027 น.ส. จันทมา โพธ์ิทอง
652203000028 น.ส. พรเพ่ิม ประกอบแก้ว
652203000029 น.ส. สุนิสา สุราวุธ
652203000030 น.ส. เบญจรัตน์ ผิวทอง
652203000031 น.ส. ปวีณา ศิลาสุวรรณ
652203000035 น.ส. พัทธวรรณ บุตรสอน
652203000038 น.ส. อังคณา เดชอุดม
652203000043 น.ส. ภัทชราพร บัวปล่ัง
652203000045 น.ส. อริษา สุขเจริญ
652203000048 น.ส. นารีรัตน์ เรืองวุฒิ
652203000051 น.ส. อนุตดา จาดเปรม
652203000052 น.ส. เยาวภา พรหมสุข
652203000053 น.ส. กลอยแก้ว สีโพลา
652203000055 น.ส. ปาณิสรา อังกุระ
652203000056 น.ส. อริสา ธรรมคุณ
652203000058 น.ส. ตะวัน มงคลแก้วเลิศ
652203000059 นาง เสาวลักษณ์ เล่ียวสมบูรณ์
652203000063 น.ส. ณัฐิดา ดิลกวัฒนาบดี
652203000064 น.ส. วรัสยา วงศ์ซอ

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 4 จาก 11



3. พนักงำนประจ ำส ำนักงำน จ ำนวน 146 คน
เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล

652203000065 น.ส. เกษริน ปันแปง
652203000067 น.ส. ฐิติวรรณ จุ้ยเจริญ
652203000071 น.ส. เพ็ญศรี ครุฑโต
652203000074 น.ส. อโณทัย ฉัตรเงิน
652203000075 นาย สกลวรรธน์ สุดเส้นผม
652203000078 น.ส. วิรฑิตา วิไลกูล
652203000083 น.ส. ธนาภา สอนใต้
652203000089 น.ส. พัชรี เบิกบาน
652203000098 นาง พัชรินทร์ เลิศวิสาลสิน
652203000103 น.ส. จุฑารัตน์ อินต๊ะแก้ว
652203000104 น.ส. ภาณิญา วนาพฤกษ์พงศ์
652203000105 น.ส. ธัญญลักษณ์ ม่ันสุวรรณ
652203000109 น.ส. ปุณณภา ค าสิงห์นอก
652203000110 น.ส. ชลลดา มูฮัมหมัดรอโซ้ล
652203000112 น.ส. ณัญนภัทร คงกิจสถิตย์
652203000115 น.ส. ศิริวรรณ บุญลา
652203000120 นาง ทานตะวัน ทับพงษ์
652203000124 น.ส. สิริวรรณ ปานสม
652203000125 น.ส. สิริรัตน์ ม่ันแย้ม
652203000129 นาย ตุลยา เอนกเมธานุวัฒน์
652203000136 น.ส. อาทยา จีนอ่อง
652203000140 น.ส. มารตี มนูญดาหวี
652203000141 น.ส. ปวัณวลี เกียรตินาวาสวัสด์ิ
652203000142 น.ส. ฐณิดา วัฒนามงคลเนตร์
652203000143 นาง กรรณิการ์ ทัดสา
652203000146 น.ส. วารุณี เกลอแก้ว
652203000157 น.ส. สุพัตรา ไกรสร
652203000158 น.ส. อรอุมา จันทคุปต์
652203000160 นาย ปิยวัฒน์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
652203000162 น.ส. อโณทัย พูนแกัว
652203000167 น.ส. กวินทิพย์ ฉ่ าบุรุษ
652203000168 น.ส. จันญาภรณ์ ทองยอด
652203000177 น.ส. เรวดี นิลพัฒ
652203000178 น.ส. ณัฐกฤตา มณีวงศ์
652203000182 น.ส. นิสรีน ทองดอนน้อย

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 5 จาก 11



3. พนักงำนประจ ำส ำนักงำน จ ำนวน 146 คน
เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล

652203000187 น.ส. ลฎาภา นาวาล่อง
652203000190 นาย ชัยภักด์ิ แสงทองศรี
652203000193 น.ส. บุษบา โหระโช
652203000198 นาย นนทิวรรธน์ พิสุทธอานนท์
652203000202 น.ส. อติกานต์ กองสมบัติ
652203000204 น.ส. นัทธมน รัตนตรัง
652203000209 น.ส. กานต์สิรีย์ ชูช่ืน
652203000213 น.ส. สิริกาญจน์ เพชรรัตน์
652203000215 น.ส. ทิพเนตร แย้มมณี
652203000219 นาย ดนุพล ต้นโพธ์ิ
652203000227 น.ส. ยุวดี อาภาธนานนท์
652203000228 น.ส. เบญญาพร อาจบ้านสร้าง
652203000234 น.ส. เปมิกา โสภาพันธ์
652203000237 น.ส. ณัฐพิมล นินทศรี
652203000239 น.ส. อิสรีย์ ศิริศักด์ิ
652203000246 น.ส. ปัทมา เปล่ียนเปรม
652203000247 น.ส. รัตติกาล ใหม่ค า
652203000253 น.ส. กิติญา งามจันทร์
652203000263 น.ส. สุนิสา ตามวิสัย
652203000266 น.ส. นันทนา พลีชมภู
652203000268 น.ส. ศิริกาญจนา มีก าเหนิด
652203000276 น.ส. ณัฐกานต์ เทพธานี
652203000279 น.ส. จุฑารัตน์ จรสุข
652203000281 น.ส. อรวรรณ ฟุ้งพิทยา
652203000287 น.ส. วาเนีย แมเราะยาลา
652203000290 นาย ภัทรพงษ์ สิทธิพันธ์
652203000300 นาย ธนวภพ บัวสุทธ์ิภดา
652203000302 น.ส. จิระวรรณ ฟ้องโหย
652203000320 น.ส. สุทินา เสถียรรังสฤษด์ิ
652203000321 น.ส. พลอยพรรณ พ่ึงเอ่ียม
652203000325 น.ส. สุธาทิพย์ นพรัตน์
652203000330 น.ส. ภัควลัญชญ์ โลหะการ
652203000340 น.ส. ภาวิณี ลาดนาจันทร์
652203000350 น.ส. ชญานิษฐ์ จิตร์มาต
652203000357 น.ส. สุชาดา นิพล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 6 จาก 11



3. พนักงำนประจ ำส ำนักงำน จ ำนวน 146 คน
เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล

652203000359 นาง พรญาณี ฤทธิราช
652203000360 นาย พศวัต กองธรรม
652203000373 น.ส. ศิรินรัตน์ มูลกวนบ้าน
652203000377 น.ส. วันวิสา ย่ิงรุ่งเรือง
652203000380 น.ส. ณัฏฐ์ ธนสนธ์ิแตงอ่อน
652203000381 น.ส. กมลลัดดา สาลีกุล
652203000384 น.ส. อริศรา ศรัทธาพันธ์
652203000395 น.ส. ปรียาภรณ์ แสงหิน
652203000399 น.ส. ปนัดดา ทองช่ืน
652203000404 น.ส. ไปรษมา วชิรวรรณ
652203000412 น.ส. กิตติมาพร คืนคง
652203000418 น.ส. ณัฐธยาน์ มณีกาญจนานันท์
652203000437 นาย เจษฎาภรณ์ ภุมิรินทร์
652203000443 น.ส. สุมาลี จันทนาม
652203000446 น.ส. สุพรรณี เกลือมีผล
652203000447 น.ส. ธาริณี ภักดีมง
652203000450 น.ส. กมลวรรณ วงศ์สุวรรณ
652203000452 น.ส. วันวิสา เกตุทอง
652203000455 นาย ณัฐวุฒิ คล้ายศิริ
652203000456 น.ส. ณัฐกานต์ อุดมค า
652203000460 น.ส. จิลมิกา นนทะพันธ์
652203000463 น.ส. อุษาสวรรค์ ต้นวงศ์ธวัฒน์
652203000467 น.ส. ศศิกานต์ เพชรอุดม
652203000468 นาง วีณา รามสุวรรณ
652203000486 น.ส. ศรัณย์รัชต์ ค ากรลือชา
652203000488 น.ส. รุสนี เกปัน
652203000490 น.ส. ชกามาฏ ใจเย็น
652203000493 น.ส. ปัทมา อนันตพงค์
652203000495 น.ส. กานต์ชนก เมืองก้อน
652203000501 น.ส. ปราณี หินอ่อน
652203000510 น.ส. เมทิกา มหจิรานนท์
652203000519 นาย ปราชญ์ จุลเสน
652203000554 น.ส. วิสสุดา วรรณา
652203000556 น.ส. จิราพร ฤกษ์กมล
652203000569 น.ส. อารีย์ เสน่ห์ภักดี

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 7 จาก 11



3. พนักงำนประจ ำส ำนักงำน จ ำนวน 146 คน
เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล

652203000587 น.ส. จินตนา จันทร์ขาว
652203000599 น.ส. อมลธีรา ด ามี
652203000623 น.ส. ยุพาวรรณ ทองทศ
652203000629 น.ส. สุนิสา พรหมราช
652203000638 น.ส. นทกัญ อิสโม
652203000641 น.ส. จิราภรณ์ โชติสิงห์

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 8 จาก 11



4. ศุลกำรักษ์ จ ำนวน 89 คน
เลขประจ ำตัวสอบ

652204000001 นาย ภูมิพัฒน์ ลิมสัมฤทธ์ิกูล
652204000002 น.ส. อนัญญา ธนะมูล
652204000003 น.ส. จิราพร พุศิริ
652204000007 นาย สิรภพ ธนะมูล
652204000010 น.ส. มัลลิกา แสนด้วง
652204000013 นาย วรพล ควรย่ิงสุข
652204000018 น.ส. สุวนันท์ จันไชยยศ
652204000019 น.ส. เรวดี ค าช่วย
652204000020 นาย เกียรติศักด์ิ ปานจ ารุณ
652204000024 น.ส. รมิตา โพตาติ
652204000028 นาย รังสิมันต์ เกตุสุวรรณ
652204000029 นาย ยุทธนา ทองบุญเหลือ
652204000032 นาย สุรวัช สุขาวรรณ
652204000039 นาย เอกวิทย์ วิมิตตะนันทกุล
652204000041 น.ส. หัทยา อาจท า
652204000042 น.ส. นภัทร โกศาสตร์
652204000051 นาย พลวรรธน์ สู่บุญ
652204000055 น.ส. สุพัตรา เสนาขันธ์
652204000059 น.ส. ปิยวรรณ สัตยานุรักษ์
652204000060 น.ส. ชินพร สัตยานุรักษ์
652204000066 นาย อ านาจ ท่ีภักดี
652204000072 นาย ณปสุ ธนโชติกอบกร
652204000080 นาย ณัฏฐพล ชุติกุลบริสุทธ์ิ
652204000084 น.ส. พิชญาภา ศิริกุล
652204000085 น.ส. วรวิมล พวงสุวรรณ
652204000088 น.ส. รุจิดา สุวรรณเทน
652204000089 นาย วิวัฒน์ ไชยมงคล
652204000091 น.ส. เบญญาพร แก้วก าเหนิด
652204000098 น.ส. สมฤทัย อาจท า
652204000099 นาย ธนพงษ์ ทาปาน
652204000100 นาย พงษ์ไพบูลย์ ศรีวิไล
652204000106 นาง พิชชารี วงษ์ระเบียบ
652204000117 นาย สิรณัฐ กรรณสุทธ์ิ
652204000119 น.ส. กิตติยา เบ็ญละ
652204000121 น.ส. สิริพร พรพันธ์บุญปลูก

ช่ือ - นำมสกุล

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 9 จาก 11



4. ศุลกำรักษ์ จ ำนวน 89 คน
เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล

652204000123 น.ส. รสจณา จิตรัตนานนท์
652204000140 น.ส. เอมอร สาริวงค์
652204000148 น.ส. ชรัญญา ฝ้ันกันทา
652204000150 น.ส. อ าภา ลาแก้ว
652204000155 นาย พัฒนพันธ์ุ พรธนะวัฒน์
652204000157 นาย วีรวัฒน์ จันตอ
652204000162 น.ส. มุทิตา สุขคง
652204000163 น.ส. กรรณิการ์ กันภัย
652204000168 นาย เสกศักด์ิ เจริญดี
652204000169 น.ส. กมลทิพย์ กิริมิตร 
652204000175 น.ส. ธัญรดี เต๊ะเปีย
652204000177 นาย อนันต์ ปานแก้ว
652204000182 น.ส. ชลาลัย แดงประดับ
652204000188 น.ส. เอมอร นามพูลวัน
652204000189 นาย ณัฐภัทร วงค์ชัย
652204000190 น.ส. อินทุอร วังแจ่ม
652204000193 นาย อนุชาติ นาคประสิทธ์ิศักด์ิ
652204000195 นาย สุกฤษฎ์ิ น้าเจริญพร
652204000196 น.ส. นิตยา ปาละโมงค์
652204000198 นาย กิตติพงศ์ พงค์คนึง
652204000207 นาย วายุ วรรณศิลปิน
652204000221 น.ส. สุพรรณี ปิยะวงศ์
652204000238 นาย อรรถพล โพธ์ิจันทร์
652204000244 น.ส. นิตยา ลายทอง
652204000266 น.ส. ภูษณิศา นิติรัตน์
652204000277 นาย อภิมุข ตวงสิทธิกุลชัย
652204000278 นาย ทวีพากษ์ วารีสิงห์
652204000283 จ่าสิบต ารวจ ณัฐศักด์ิ อนันต์จินดา
652204000285 น.ส. น  าฝน สุวรรณรัตน์
652204000288 น.ส. ดวงตา สัมฤทธ์ิ
652204000296 น.ส. นารินทร์ กระธง
652204000312 น.ส. ศุภวรรณ ปานมณี
652204000314 นาย ธงชัย คมรัตนปัญญา
652204000326 นาย เอกนรินทร์ เกียรติมีแสง
652204000336 น.ส. เกวลิน นวลตา

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 10 จาก 11



4. ศุลกำรักษ์ จ ำนวน 89 คน
เลขประจ ำตัวสอบ ช่ือ - นำมสกุล

652204000342 น.ส. ศรัญญา ป้องเรือ
652204000353 น.ส. สุพัชริดา บุญสร้าง
652204000366 นาย จักรชัย ชาลี
652204000370 นาย สุวัฒชัย บุญโต
652204000372 น.ส. ศรสวรรค์ สรวมศิริ
652204000376 นาย ฐานพล พงษ์เพ็ชร์วิเศษ
652204000382 นาย อติคุณ กันทะมา
652204000386 นาย ธนวิน ลาภสิริสวัสด์ิ
652204000422 น.ส. รณกร บุตรรอด
652204000425 น.ส. กนกพร นวศิริคุณ
652204000430 สิบต ารวจโทหญิง ศศิธร สงเดช
652204000449 นาย รุ่งโรจน์ คงคาหลวง
652204000467 นาย ณัฐภัทร์ มนต์นกอยู่
652204000510 น.ส. สมศิล พิมาร
652204000526 น.ส. อังศุมา นารินทร์
652204000530 น.ส. นพรัตน์ แซ่โค้ว
652204000532 นาย ดวง ดาวช่วย
652204000564 นาย ศิริศักด์ิ ศรีบุรินทร์
652204000572 นาย วรงกมล แท่นบ ารุง

หมายเหตุ : ค าน าหน้า ช่ือ และนามสกุล เป็นไปตามท่ีผู้สมัครสอบกรอกในระบบสมัครสอบ หน้าท่ี 11 จาก 11



ตัวอย่าง
ส าเนาใบประกาศนียบัตร

และส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน

(ปวช. และ ปวส.) 
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ตัวอย่าง
หนังสือรับรองอนุปริญญา

วาเปนหลักสูตรอนุปริญญา 3 ป



ตัวอย่าง

และส าเนาใบประกาศนียบัตร

ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน
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ค ำถำมที่พบบ่อย
ค ำถำม สำมำรถน ำใบรับรองหรือเอกสำรหลักฐำนฉบับจริง ท่ีแสดง
ผลกำรตรวจซึ่งยืนยันว่ำไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19)
ท่ีพิมพ์จำกแอพพริเคชัน่หมอพร้อม มำยื่นได้หรือไม่ ?
ค ำตอบ ✔️ ใช้ได้ โดยต้องมีข้อมูลช่ือ-นำมสกุล วันและเวลำที่ตรวจ 
(ไม่เกิน 72 ชัว่โมงจนถึงวันประเมินฯ) ช่ือผลิตภัณฑ์ ผลกำรตรวจ 
และสถำนท่ีตรวจ

ค ำถำม หำกยังไม่ได้รับปริญญำบัตร สำมำรถใช้หลักฐำนกำรศึกษำใด
มำย่ืนแทนได้
ค ำตอบ สำมำรถใช้ “หนังสือรับรองกำรส ำเร็จกำรศึกษำ” มำยื่นแทน
ได้

ค ำถำม สำมำรถใช้ “ใบรับรองกำรผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำน
วิชำชีพ/วิชำชีพชั้นสูง” แทน “ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)” หรือ
“ประกำศนียบัตรวิชำชีพชัน้สูง (ปวส.)” ได้หรือไม่ ?
ค ำ ต อบ ❌ ไ ม่ ไ ด้  เ น่ื อ ง จ ำ ก ใ บ รั บ ร องก ำ รผ่ ำ น เ กณฑ์
กำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ/วิชำชีพชั้นสูง ไม่ใช่ประกำศนียบัตร
วิชำชีพ (ปวช.) /ประกำศนียชัน้สูง (ปวส.) และวันที่ผ่ำนกำรประเมินฯ 
มำตรฐำนวิชำชีพ ไม่ใช่วันท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ

ค ำถำม หนังสือรับรองจำกสถำบันกำรศึกษำว่ำเป็นระดับอนุปริญญำ 
3 ปี คืออะไร ?
ค ำตอบ คือหนังสือรับรองกำรศึกษำของนักศึกษำ โดยมีต้องมี
รำยละเอียดช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษำ หลักสูตรอนุปริญญำ สำขำวิชำ 
ระดับอนุปริญญำ ระยะเวลำหลักสูตร (จ ำนวนปี) และวันท่ีส ำเร็จ
กำรศึกษำ
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ค ำถำมที่พบบ่อย (2)

ค ำถำม สำมำรถใช้ประกำศนียบัตรของวิทยำลัย แทนประกำศนียบัตร
วิชำชีพ หรือใบประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงของกระทรวงศึกษำ 
ได้หรือไม่ ?
ค ำตอบ❌ ไม่ได้ เนื่องจำกไม่ใช่ประกำศนียบัตรที่มีกำรรับรองโดย
กระทรวงศึกษำธิกำร

ค ำถำม สำมำรถใช้ใบรับรองแพทย์จำกคลินิก ได้หรือไม่ ?
ค ำตอบ ✔️ ใช้ได้  สำมำรถใช้ใบรับรองแพทย์จำกคลินิกหรือ
โรงพยำบำลได้ แต่ต้องมีรำยกำรตรวจโรคครบถ้วนตำมกฎ ก.พ. 
ว่ำด้วยโรค 
* เพ่ือป้องกันควำมผิดพลำด กรมศุลกำกรแนะน ำให้ผู้มีสิทธิเข้ำรับ
กำรประเมินฯ พิมพ์ใบรับรองแพทย์ตำมแบบฟอร์มแนบท้ำยประกำศน้ี
ไปยื่นท่ีคลินิกหรือโรงพยำบำลเพ่ือเข้ำรับกำรตรวจโรค โดยให้แพทย์
ท่ีท ำกำรตรวจลงช่ือ เลขท่ีใบอนุญำตประกอบโรคศิลป์ และตรำประทับ
ของคลินิกหรือโรงพยำบำลนัน้ ๆ ลงในแบบฟอร์ม



ใบรับรองแพทย ์
 
             สถานที่ตรวจ ............................................... 
          วันที่ ......... เดือน ................................ พ.ศ. ............... 

  ข้าพเจ้า นายแพทย์/แพทย์หญิง (๑) ......................................................................................... 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที ่............................................................................................................ 
สถานที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  หรือสถานที่ปฏิบัติงานประจํา  หรืออยู่ที่ ....................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
ได้ตรวจร่างกาย  นาย/นาง/นางสาว  ................................................................................................................... 
เลขประจําตัวประชาชน    
สถานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ............................................................................................................................... 
แล้ว  เมื่อวันที่  ..............  เดือน  ..................................... พ.ศ. ...................   ขอรับรองว่า 
  นาย/นาง/นางสาว .......................................................................... ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ  
คนเสมือนไร้ความสามารถ  คนวิกลจริต  หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.  
ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓  ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
 (๒)  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
 (๓)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
 (๔)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 (๕)  โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามท่ี ก.พ. กําหนด 
 *** (๖)  ......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
  สรุปความเห็นและข้อแนะนําของแพทย์ (๒)  .......................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
  
 ลงชื่อ ........................................... แพทย์ผู้ตรวจร่างกาย 
 
หมายเหตุ (๑) ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
 (๒) ให้แสดงว่าเป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์เพียงใด  หรือหายจากโรคที่เป็นเหตุต้องให้ออกจากราชการ    
  ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ให้ใช้ได้  ๑  เดือนนับแต่วันที่ตรวจร่างกาย 
 *** (ถ้าหากจําเป็นต้องตรวจหาโรคที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้รับการตรวจให้ระบุในข้อนี้) 
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