
 

                 
 

  
 
 
 
 
 

 

  ด้วยส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดจะด ำเนินกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล 

เข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรฝ่ำยอัยกำร ประเภทข้ำรำชกำรธุรกำร ในต ำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติกำร ฉะนั้น อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ 93 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยอัยกำร 

พ.ศ. 2553 ระเบียบคณะกรรมกำรอัยกำรว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรธุรกำร

ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด พ.ศ. 2553 และหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 

ธันวำคม 2556 เรื่อง กำรสรรหำโดยกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำร จึงประกำศ 

รับสมัครสอบแขง่ขัน โดยมีรำยละเอียด ดังตอ่ไปนี ้

 1. ต ำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง  เงนิเดือนที่จะได้รับ   

 ต ำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร อัตรำเงินเดือน 15,000 บำท หรือ

ตำมที่ ก.พ. ก ำหนด 

2. จ ำนวนต ำแหน่งว่ำงท่ีจะบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก   จ ำนวน  ๕  อัตรำ 

3. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติของต ำแหน่ง  ปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศ ๑ 

4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 

  4.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 91  

แหง่พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรฝำ่ยอัยกำร พ.ศ. 2553  ดังนี ้

   ก. คุณสมบัตทิั่วไป 

    (1) มีสัญชำติไทย 

    (2) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสิบแปดปีบริบูรณ์ (ในวันปิดรับสมัครสอบ) 

    (3) เป็ นผู้ เลื่ อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิป ไตยอันมี

พระมหำกษัตรยิ์ทรงเป็นประมุขด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ 

 

 

 

 

ประกำศส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด 

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำร 

ในต ำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร 

 ----------------------------- 
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  ข. ลักษณะต้องหำ้ม 

  (๑) เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง 

    (๒) เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ คนวิกลจริต

หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมประกำศคณะกรรมกำรอัยกำร เรื่อง ก ำหนดโรคอันมี

ลักษณะต้องหำ้มที่จะเป็นข้ำรำชกำรธุรกำร  พ.ศ. 2555  ซึ่งได้แก่ 

      - วัณโรคระยะแพรก่ระจำยเชือ้ 

    - โรคเท้ำช้ำงในระยะที่ปรำกฏอำกำรเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 

    - โรคติดยำเสพติดให้โทษ 

    - โรคพิษสุรำเรือ้รัง 

  -  โรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรำกฏอำกำรเด่นชัดหรือ

รุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ตำมที่คณะกรรมกำรอัยกำรประกำศก ำหนด 

 (๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักรำชกำรหรือถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำร

ไว้ก่อนตำมพระรำชบัญญัตินี ้ หรอืตำมกฎหมำยอื่น 

 (๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

 (๕) เป็นกรรมกำรหรือผู้ด ำรงต ำแหน่งที่รับผิดชอบในกำรบริหำร 

พรรคกำรเมอืงหรอืเจ้ำหนำ้ที่ในพรรคกำรเมอืง 

 (๖) เป็นบุคคลล้มละลำย 

 (๗) เป็นผู้ เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก 

เพรำะกระท ำควำมผดิทำงอำญำ  เว้นแต่โทษส ำหรับควำมผดิที่ได้กระท ำโดยประมำทหรอืควำมผดิลหุโทษ 

 (๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจ

หรอืหนว่ยงำนอื่นของรัฐ 

 (๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพรำะกระท ำผิดวินัย 

ตำมพระรำชบัญญัตินี ้ หรอืตำมกฎหมำยอื่น 

 (๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพรำะกระท ำผิดวินัยตำมพระรำชบัญญัตินี ้  

หรอืตำมกฎหมำยอื่น 

 (๑๑) เป็นผู้ เคยกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำรหรือ 

เข้ำปฏิบัติงำนในหนว่ยงำนของรัฐ 

 ผู้ที่จะเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรธุรกำรซึ่งมีลักษณะต้องห้ำม  

ตำม ข. (๔) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.อ. อำจพิจำรณำยกเว้นให้เข้ำรับรำชกำรได้ แต่ถ้ำเป็น

กรณีมีลักษณะต้องห้ำมตำม (๘) หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจำกงำนหรือออกจำกรำชกำรไปเกินสองปีแล้ว 

และในกรณีมีลักษณะต้องห้ำมตำม (๑๐) ผู้นั้นต้องออกจำกงำนหรือออกจำกรำชกำรไปเกินสำมปีแล้ว 

และต้องมิใช่กรณีออกจำกงำนหรือออกจำกรำชกำรเพรำะทุจริตต่อหน้ำที่ มติของ ก.อ. ในกำรยกเว้นดังกล่ำว

ต้องได้คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสี่ในห้ำของจ ำนวนกรรมกำรที่มำประชุม กำรลงมติใหก้ระท ำโดยลับ 
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 ส ำหรับผู้มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 91 ข. (1) ให้มีสิทธิสมัคร

สอบแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรธุรกำรในต ำแหน่งที่ สอบได้ 

ต่อเมื่อพ้นจำกกำรเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมอืงแล้ว 

 ส ำหรับพระภิกษุหรือสำมเณร ทำงรำชกำรไม่รับสมัครและไม่อำจให้ 

เข้ำสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ำรับรำชกำร ทั้งนี้ ตำมหนังสือกรมสำรบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ำยบริหำร 

ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2501 และตำมควำมในข้อ 5 ของค ำสั่งมหำเถรสมำคม 

ลงวันที่ 17 มีนำคม พ.ศ. 2538 

  4.2 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง ดังนี้ ได้รับปริญญำตรี 

หรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกันในสำขำวิชำใดสำขำวิชำหนึ่ง ทำงคอมพิวเตอร์ 

จำกสถำบันกำรศกึษำที่ ก.พ. รับรอง 

  4.3 เป็นผูส้อบผ่ำนภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (ภำค ก.) ในระดับปริญญำตรีขึ้นไป

ของส ำนักงำน ก.พ. หรอืของส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดมำแล้ว 

 5. กำรรับสมัครสอบ 

 5.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด  

ตั้งแต่วันที่ ๔ มกรำคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒5 มกรำคม ๒๕๖๔ ตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร 

ตำมขั้นตอนดังนี ้

   (1) เข้ำไปที่เว็บไซต์ของส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด http://www.ago.go.th  

หัวข้อ  “สมัครสอบข้ำรำชกำรธุรกำร”   

   (2) กรอกข้อควำมในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตำมขั้นตอน  

ที่ก ำหนด ระบบจะก ำหนดแบบฟอร์มกำรช ำระเงินผ่ำน ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) ให้โดยอัตโนมัติ 
 

    (3) พิมพ์แบบฟอร์มกำรช ำระเงินในกระดำษ A4 เพื่อน ำไปช ำระเงิน 

หำกไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้ท ำกำรบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล  

เพื่อน ำไปพิมพ์ภำยหลัง ในกรณีที่ไม่สำมำรถพิมพ์แบบฟอร์มกำรช ำระเงิน หรือไม่สำมำรถบันทึกข้อมูลได้  

ผูส้มัครสอบสำมำรถเข้ำไปพิมพ์แบบฟอร์มกำรช ำระเงินหรอืบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหมไ่ด้อีก  

แตไ่ม่สำมำรถแก้ไขข้อมูลในกำรกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้ 

  5. 2 ผู้ สมั ครสอบต้องเสี ยค่ ำธรรมเนี ยมในกำรสมั ครสอบ จ ำนวน 430 บำท 

ซึ่งประกอบด้วยค่ำธรรมเนียมสอบ จ ำนวน 400 บำท และค่ำธรรมเนียมธนำคำรรวมค่ำบริกำร  

ทำงอนิเทอร์เน็ต จ ำนวน 30 บำท  

    ทั้ งนี้  ค่ ำธรรมเนี ยมในกำรสมั ครสอบดั งกล่ ำว เมื่ อช ำระค่ ำธรรมเนี ยม 

ในกำรสมัครสอบแล้ว จะไม่จำ่ยคืนให้ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิน้    

 

 

 

http://www.ago.go.th/
http://www.ogad.ago.go.th/hrm%20%20หัวข้อ
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  5.๓ ผู้สมัครสอบสำมำรถช ำระค่ำธรรมเนียมกำรสมัครสอบได้ ตั้งแต่วันที่ 4 

มกรำคม 2564 ถึงวันที่ 26 มกรำคม 2564 ได้ที่ ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) โดยเลือกช ำระฯ 

ผำ่นช่องทำงใดชอ่งทำงหนึ่ง ดังนี้ 

    (1) กรณี ช ำระเงินผ่ำนเคำน์ เตอร์ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 

โดยผู้สมัครสอบน ำแบบฟอร์มกำรช ำระเงินในข้อ 5 .1 (3) ไปช ำระเงินเฉพำะที่ เคำน์ เตอร์ 

ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) ทุกสำขำทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 4 มกรำคม 2564 ถึงวันที่ 26 

มกรำคม 2564 ภำยในเวลำท ำกำรของธนำคำร  

    (2) กรณีช ำระเงนิผำ่นเครื่องจำ่ยเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด 

(มหำชน) (ต้องเป็นชื่อของผู้สมัครสอบเท่ำน้ัน ) มีขัน้ตอนดังนี้  

      - เข้ำใช้งำนด้วยบัตร ATM ของธนำคำรกรุงไทย (ชื่อของผู้สมัครสอบ) 

และกรอกรหัส  

      - เลือก  “บริกำรอื่น ๆ” 

      - เลือก  “ช ำระค่ำบริกำร/เติมเงินมือถอื” 

      - เลือก  “ระบุรหัสบริษัท”  ระบุรำยละเอียด ดังนี้  

        ระบุรหัส Company Code   คอื  “95762” 

       ระบุหมำยเลขอ้ำงอิง  Ref.1 :  เลขช ำระเงิน 10 หลัก    

       ระบุหมำยเลขอ้ำงอิง  Ref.2  :  เลขประจ ำตัวประชำชน 

     - ระบุค่ำธรรมเนียมสอบ จ ำนวน 400 บำท  

      (ระบบจะท ำกำรหั กช ำระค่ ำธรรมเนี ยมธนำคำร จ ำนวน 30 บำท) 

      ทั้งนี้  ผู้สมัครสอบสำมำรถช ำระค่ำธรรมเนียมกำรสมัครสอบได้ภำยใน

วันอังคำรที่ 26 มกรำคม 2564 เวลำ 21.00 นำฬิกำ 

    (3) กรณีช ำระผ่ำน Appilcation “Krungthai Next” (ต้องเป็นบัญชีเงินฝำก

ชื่อของผู้สมัครสอบเท่ำน้ัน) มีขัน้ตอนดังนี้ 

      - กรอกรหัสเข้ำ Appilcation “Krungthai Next” (ชื่อบัญชีเงินฝำกของ

ผูส้มัครสอบ) 

      - เข้ำสู่ระบบ “ช ำระเงิน” 

      - ค้นหำรำยกำร โดยระบุ “95762” 

      - ตรวจสอบชื่อหน่ วยงำน “ส ำนักงำนอัยกำรสู งสุด-รับสมัครสอบ” 
 

      - ระบุหมำยเลขอ้ำงองิ   Ref.1 :  เลขช ำระเงิน 10 หลัก     

      - ระบุหมำยเลขอ้ำงองิ  Ref.2  :  เลขประจ ำตัวประชำชน 

      - เลือกค่ำธรรมเนียมสอบ จ ำนวน 400 บำท   

           (ไม่มีค่ำธรรมเนียมธนำคำร จ ำนวน 30 บำท)   

      - ระบุรหัสยืนยนืกำรช ำระเงิน 

      - กดเสร็จสิน้  
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      ทั้งนี้  ผู้สมัครสอบสำมำรถช ำระค่ำธรรมเนียมกำรสมัครสอบได้ ภำยใน

วันอังคำรที่ 26 มกรำคม 2564 เวลำ 21.00 นำฬิกำ 

    กำรสมัครสอบแข่งขันจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อช ำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ 

ภำยในวันและเวลำที่ก ำหนด โดยใหเ้ก็บหลักฐำนกำรช ำระเงินไว้เป็นหลักฐำนด้วย 

  5.4 ผูส้มัครสอบที่ช ำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบแล้ว จะได้รับเลขประจ ำตัวสอบ  

ตำมล ำดับของกำรช ำระค่ำธรรมเนียม ในกำรสมัครสอบ และสำมำรถเข้ำไปพิมพ์ใบสมัคร 

พร้อมบัตรประจ ำตัวสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2564 ที่เว็บไซต์ของส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด 

http://www.ago.go.th  หัวข้อ “สมัครสอบข้ำรำชกำรธุรกำร”  

 6. เงื่อนไขในกำรรับสมัครสอบ 

 6.1 ผูส้มัครสอบสำมำรถสมัครสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่ำนั้น 

 6.๒ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิกำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับ

ต ำแหน่งของผู้มีสิทธิในกำรสมัครสอบในข้อ 4.2 โดยต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับกำรอนุมัติ

จำกผูม้ีอ ำนำจอนุมัตปิริญญำบัตรภำยในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ ๒5 มกรำคม 2564 

 ทั้งนี้ กำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรขั้นปริญญำบัตรของสถำนศึกษำใดนั้น จะถือ

ตำมกฎหมำย กฎ หรอืระเบียบเกี่ยวกับกำรส ำเร็จกำรศกึษำตำมหลักสูตรของสถำนศกึษำนั้นเป็นเกณฑ์ 

  6.3 ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่ำนกำรวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (ภำค ก.)

ของส ำนักงำน ก.พ. ระดับปริญญำตรีขึ้นไป หรือเป็นผู้สอบผ่ำนภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไปของ

ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด ระดับปริญญำตรี โดยได้รับกำรขึ้นทะเบียนหรือประกำศให้เป็นผู้สอบผ่ำน

ภำยในวันปิดรับสมัคร   

 6.4 กำรสมัครสอบตำมขั้นตอนข้ำงต้น   ถือว่ำผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลำยมือชื่อ  

และรับรองควำมถูกต้องข้อมูลดังกล่ำว ตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 

และที่แก้ ไขเพิ่ มเติม ดั งนั้น หำกผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ   อำจมีควำมผิดฐำน 

แจ้งควำมเท็จต่อเจ้ำพนักงำน ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 137 

   ในกรณี ที่ ผู้ สมัครสอบกรอกข้อควำมในใบสมัครไม่ถูกต้อง ให้ดำวน์ โหลด 

ค ำร้องขอแก้ไขข้อมูลและส่งไปยังส ำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล ทำงโทรสำรหมำยเลข 0 2143 7679  

ภำยในวันที่ 29 มกรำคม 2564   

 ๖.5 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็น 

ผู้มีคุณสมบัติตรงตำมประกำศรับสมัครสอบและจะต้องกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้ง

ยื่นหลักฐำนในกำรสมัครสอบให้ถูกต้องครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง ในกรณีที่มีกำรผิดพลำดอันเกิดจำก

ผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่ำคุณสมบัติไม่ตรงตำมประกำศรับสมัคร หรือเอกสำรหลักฐำนคุณวุฒิ  

ซึ่งผู้สมัครสอบน ำมำยื่นไม่ตรงตำมคุณวุฒิหรือไม่ เป็นไปตำมประกำศรับสมัครสอบของส ำนักงำน

อัยกำรสูงสุด จะถือว่ำผูส้มัครสอบเป็นผู้ขำดคุณสมบัติในกำรสมัครสอบครั้งนี้มำตั้งแตต่้น  
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   ในกรณีเลขประจ ำตัวประชำชนที่ใช้ในกำรสมัครสอบ  ไม่ตรงกับหลักฐำน 

กำรแสดงตนเพื่อเข้ำห้องสอบ จะไม่อนุญำตให้เข้ำสอบโดยเด็ดขำด ยกเว้น ในกรณีชื่อ – นำมสกุล ของ

ผู้สมัครสอบไม่ตรงกับข้อมูลหลักฐำนกำรแสดงตนเพื่อเข้ำห้องสอบ ผู้สมัครต้องมีหลักฐำนอื่น 

ที่ทำงรำชกำรออกให ้ไปยืนยัน  มิฉะนั้น  จะไม่มีสทิธิเข้ำหอ้งสอบ 

7. กำรประกำศรำยชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลำ สถำนที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบ 
 

 ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดจะประกำศรำยชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลำ สถำนที่สอบ 

และระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ ใช้เฉพำะต ำแหน่ง ในวันที่  

9 กุมภำพันธ์  256๔ ทำงเว็บ ไซต์ ของส ำนักงำนอัยกำรสู งสุด  http://www.ago.go.th หั วข้อ 

“สมัครสอบข้ำรำชกำรธุรกำร”  

 8. หลักสูตรและวิธีกำรสอบแข่งขัน 

  8.๑ กำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรูค้วำมสำมำรถที่ใชเ้ฉพำะต ำแหน่ง   

 8.๒ กำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง   

รำยละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและวธิีกำรสอบแขง่ขันปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศ 2 

  ทั้งนี้ จะด ำเนินกำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง

ก่อนและเมื่อสอบผำ่นแลว้ จงึจะมีสทิธิเข้ำสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับต ำแหนง่  

 9. หลักฐำนที่ต้องยื่นในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 

  9.1 ใบสมัครที่พิมพ์จำกอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก

และไม่สวมแว่นตำด ำ ถ่ำยไม่เกิน 1 ปี ขนำด 1 x 1.5  นิว้ และลงลำยมอืชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 

 9.2 ส ำเนำปริญญำบัตร และส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ (Transcript of 

Record) ฉบับภำษำไทย ที่แสดงว่ำเป็นผู้มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมประกำศรับสมัคร โดยต้องส ำเร็จ

กำรศึ กษำและได้ รั บอนุ มั ติ จำกผู้ มี อ ำนำจอนุ มั ติ ปริญญำบั ตรอย่ ำงช้ ำภำยในวั นปิ ดรั บสมั ค ร 

จ ำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ   

   ทั้งนี้ กำรถือว่ำเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรขั้นปริญญำบัตรของ

สถำนศึกษำใดนั้น ให้ถือตำมกฎหมำย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับกำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร

ของสถำนศึกษำนั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องส ำเร็จกำรศึกษำภำยในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๒5 

มกรำคม 2564 

   ในกรณีที่ ไม่สำมำรถน ำหลักฐำนกำรส ำเร็จกำรศึกษำดังกล่ำวมำยื่ น 

พร้อมใบสมัครสอบได้ ให้น ำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถำนศึกษำออกให้ โดยระบุสำขำวิชำที่ส ำเร็จ

กำรศกึษำและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญำบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภำยในก ำหนดวันปิดรับสมัครมำยื่นแทน 
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 9.3 บัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือบัตรประจ ำตัว

เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทำงรำชกำรออกให้ ซึ่งมีรูปถ่ำยและมีเลขประจ ำตัวประชำชน 13 หลัก 

ระบุชัดเจนเท่ำนั้น (ฉบับจริง และบัตรดังกล่ำวยังไม่หมดอำยุ) และส ำเนำบัตรดังกล่ำว จ ำนวน 1 ฉบับ 

 9.4 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 1 ฉบับ 

 9.5 หนังสือรับรองผลกำรสอบผ่ำนกำรวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (ภำค ก.) 

ของส ำนักงำน ก.พ. ระดับปริญญำตรีขึ้นไป (ฉบับจริง) พร้อมส ำเนำหนังสือดังกล่ำว จ ำนวน 1 ฉบับ 

และส ำหรับผู้สมัครสอบที่ใช้ผลกำรสอบผ่ำนกำรวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (ภำค ก.) ระดับสูงกว่ำ

ปริญญำตรี จะต้องแนบส ำเนำหลักฐำนกำรศึกษำคุณวุฒิที่ใช้สอบเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป 

(ภำค ก.) ด้วย ส่วนผู้ที่สอบผำ่นกำรวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไปของส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด ส ำนักงำน

อัยกำรสูงสุดจะตรวจสอบจำกฐำนขอ้มูลผลกำรสอบที่ผ่ำนมำ 

 9.6 ส ำเนำหลักฐำนอื่น ๆ (ถ้ำมี) เช่น หลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อ – นำมสกุล และค ำ

น ำหนำ้ชื่อ จ ำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ 

 9.7 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่ำไม่เป็นโรคต้องห้ำม

ตำมประกำศคณะกรรมกำรอัยกำร เรื่อง ก ำหนดโรคอันมีลักษณะต้องห้ำมที่จะเป็นข้ำรำชกำรธุรกำร  

พ.ศ. 2555  ซึ่งได้แก่ 

 (1) วัณโรคระยะแพรก่ระจำยเชือ้ 

 (2) โรคเท้ำช้ำงในระยะที่ปรำกฏอำกำรเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 

 (3) โรคติดยำเสพติดให้โทษ 

 (4) โรคพิษสุรำเรือ้รัง 

  (5) โรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรำกฏอำกำรเด่นชัดหรอืรุนแรงและ

เป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ตำมที่คณะกรรมกำรอัยกำรประกำศก ำหนด  แบบใบรับรอง

แพทย์ปรำกฎตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศ ๓ 

 ทั้งนี้  ส ำเนำเอกสำรหลักฐำนทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบเขียนค ำรับรองว่ำ “ส ำเนำ

ถูกต้อง”  ลงลำยมือช่ือ และระบุเลขประจ ำตัวสอบก ำกับไว้มุมบนด้ำนขวำทุกหน้ำของส ำเนำเอกสำร 

 อนึ่ง  กรณีที่ตรวจพบภำยหลังว่ำหลักฐำนและเอกสำรกำรสมัครสอบหรือคุณสมบัติ

กำรสอบไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตำมประกำศรับสมัครสอบ ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดจะถือว่ำผู้สมัครสอบ

เป็นผู้ขำดคุณสมบัติในกำรสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้ง 

หรอืเรียกร้องใด ๆ  ทั้งสิน้ 

 

 

 

 

 



- 8 - 

 10. เกณฑ์กำรตัดสิน 

   ผูท้ี่จะถือว่ำเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนน ดังนี้ 

   10.๑ กำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ  60 

   10.๒ กำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 
 

 ๑1. กำรข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

  ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดจะประกำศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงล ำดับ

คะแนนรวมของผู้สอบผ่ำนกำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่งและกำรสอบ 

แข่งขันเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งจำกมำกไปน้อย ในกรณีที่มีคะแนนเท่ำกัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน 

กำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งมำกกว่ำอยู่ ในล ำดับที่ดีกว่ำ แต่ถ้ำคะแนน 

กำรสอบแข่งขันเพื่ อวัดควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ งยั งเท่ ำกันอีกให้ เรียงล ำดับตำมเลขประจ ำตั วสอบ 

แขง่ขันจำกน้อยไปมำก 

   กำรขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลำไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่ 

วันประกำศขึ้นบัญชี แต่ถ้ำมีกำรสอบแข่งขันอย่ำงเดียวกันนี้อีก และได้ประกำศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว 

บัญชผีูส้อบแขง่ขันได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

 ๑2. กำรบรรจุและแต่งตั้ง 

   12.1 ผู ้สอบแข่งขันได้จะได้รับกำรบรรจุและแต่งตั ้งตำมล ำดับที ่ ในบัญชี 

ผู้สอบแข่ งขันได้    โดยได้ รับเงินเดือนตำมคุณวุฒิ ที่ ก ำหนดเป็นคุณสมบัติ เฉพำะส ำหรับต ำแหน่ งนั้ น 

ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 1 

   12.2 ในกรณีที่มีผู้สอบแข่งขันได้มำกกว่ำจ ำนวนต ำแหน่งว่ำง และภำยหลังมี

ต ำแหน่งว่ำงเพิ่มอีก ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดจะบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จำกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

ที่ขึ้นบัญชีไว้ 

   ๑2.3 ผู้สอบแข่งขันได้หำกประสงค์จะโอนไปส่วนรำชกำรอื่น จะต้องอยู่

ปฏิบัติงำนในต ำแหน่งที่ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 

   12.4  ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด ไม่รับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้ำรำชกำรหรือ

พนักงำนของรัฐทุกประเภทไม่วำ่กรณีใด ๆ ทั้งสิน้ 

 ประกำศ  ณ  วันที่   17  ธันวำคม  พ.ศ. 2563 

 

 
 

 (นำยยรรยง  เดชภิรัตนมงคล) 

 อัยกำรผู้เช่ียวชำญพิเศษ  รักษำกำรในต ำแหน่ง   

 เลขำธิกำรส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด  ปฏิบัติรำชกำรแทน 

 อัยกำรสูงสุด 



 

  

รำยละเอียดลักษณะงำนที่ปฏิบัติของต ำแหน่ง 

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด  ลงวันที่  17  ธันวำคม  พ.ศ.  2563 

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

ต ำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้น ที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร 

ในกำรท ำงำน ปฏิบัติงำนด้ำนวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำน

อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย   

 โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้  

 1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร  

  1) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดค ำสั่งระบบปฏิบัติกำร ชุดค ำสั่ง

ส ำเร็จรูป ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้งำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศด ำเนินไปได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของหน่วยงำน 

  2) ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นย ำ

และทันสมัย 

  3) ทดสอบคุณสมบัติด้ำนเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้อง 

ตรงตำมควำมต้องกำรและสภำพกำรใช้งำนของหน่วยงำน 

  4) เขียนชุดค ำสั ่งตำมข้อก ำหนดของระบบงำนประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ได้

วำงแผนไว้ เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ด ำเนินไปได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ 

  5) เขียนชุดค ำสั่ง ทดสอบควำมถูกต้องของค ำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลำดของค ำสั่ง 

เพื่อให้ระบบปฏิบัติกำรท ำงำนได้อย่ำงถูกต้องแม่นย ำและมีประสิทธิภำพ  

  6) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ควำมต้องกำรของระบบงำนประยุกต์ และ

ระบบข้อมูลของหน่วยงำนที่ไม่ซับซ้อน เพื่อพัฒนำระบบงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในหน่วยงำนให้มี

ประสิทธิภำพ และตรงตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำน 

  7) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ ออกแบบ และพัฒนำระบบงำนประยุกต์ 

เพื่อให้ได้ระบบงำนประยุกต์ที่ตรงตำมคุณลักษณ์และควำมตอ้งกำรของหนว่ยงำน 

  8) ร ว บ ร ว ม ข ้อ ม ูล ป ร ะ ก อ บ ก ำ รก ำ ห น ด ค ุณ ล ัก ษ ณ ะ เฉ พ ำ ะ ข อ ง 

เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบเครือข่ำย ระบบงำนประยุกต์และระบบสำรสนเทศกำรจัดกำร

ระบบกำรท ำงำนเครื่อง กำรติดตั ้งระบบเครื่อง เพื ่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที ่เป็นมำตรฐำน

เดียวกัน และตรงตำมควำมต้องกำรใช้ของหน่วยงำน 

  9) ช่วยตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูลกำรใช้งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

ที่เข้ำข่ำยไม่เหมำะสม ขัดต่อกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับที่ก ำหนด หรือไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 

เพื่อควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบ 
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  10) ช่วยตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบกำรออกใบอนุญำต เพื่อให้

กำรออกใบอนุญำตเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด 

 2. ด้ำนกำรวำงแผน 

  วำงแผนกำรท ำงำนที่รับผิดชอบ ร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกำรท ำงำนของหน่วยงำน  

หรอืโครงกำร  เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด  

 3. ด้ำนกำรประสำนงำน  

  1)  ประสำนงำนท ำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน  

เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด  

  2) ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำน 

ที่ เกี่ ยวข้ อง เพื่ อสร้ ำงควำมเข้ ำใจหรื อควำมร่ วมมื อในกำรด ำเนิ นงำนตำมที่ ได้ รั บมอบหมำย 
 

 

 4. ด้ำนกำรบริกำร  

  1) ช่วยจัดท ำคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้สำมำรถใช้งำนคอมพิวเตอร์ได้

ด้วยตนเองอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

  2) ด ำเนินกำรฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้ สนับสนุนกำรใช้ระบบงำนที่พัฒนำ

แก่เจ้ำหนำ้ที่ผู้ใชง้ำน เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 

  3) ให้ ค ำปรึกษำแนะน ำแก่ ผู้ ใช้ เมื่ อมี ปัญ หำหรือข้อสงสั ยในกำร ใช้ งำน 

เครื่องคอมพวิเตอร์ เพื่อให้ผู้ใชส้ำมำรถแก้ไขและใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ 

 ๕. ด้ำนอื่น ๆ  

  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตรและวิธีกำรสอบแข่งขัน 

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด  ลงวันที่  17  ธันวำคม  พ.ศ.  2563 

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

๑. กำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง (คะแนนเต็ม 

200 คะแนน) โดยวิธีกำรสอบข้อเขียน แบบปรนัย จ ำนวน 100 ขอ้ เนือ้หำวิชำที่สอบ ดังนี้ 

 1)   ควำมรูเ้กี่ยวกับองค์กรอัยกำร จ ำนวน 20 ข้อ (40 คะแนน) ประกอบด้วย 

    (1) พระรำชบัญญัติองค์กรอัยกำรและพนักงำนอัยกำร พ.ศ. 2553  

 (2) พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยอัยกำร พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 2)   ควำมรู้เกี่ยวกับลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ในต ำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร 

จ ำนวน 80 ข้อ (160 คะแนน) ประกอบด้วย 

 1)   ควำมรูเ้กี่ยวกับกำรจัดกำรฐำนขอ้มูล 

 2) ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเขียนโปรแกรม และกำรท ำงำนชุดค ำสั่งระบบคอมพิวเตอร์ 

 3) ควำมรูเ้กี่ยวกับกำรตดิตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์สว่นบุคคล 

 4) ควำมรูเ้กี่ยวกับชุดค ำสั่งระบบปฏิบัติกำร ชุดค ำสั่งส ำเร็จรูป  

 5) ควำมรูเ้กี่ยวกับระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

 6) ควำมรูเ้กี่ยวกับกำรวิเครำะหแ์ละออกแบบระบบ 

 7) ควำมรู้เกี่ยวกับระบบกำรบริหำรจัดกำร เรื่อง กำรบริหำรควำมปลอดภัย 

และระบบบริหำรควำมเสี่ยงดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 8)  ควำมรู้ เกี่ ยวกับกฎหมำย และระเบียบที่ ใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำร 

ที่เกี่ยวข้อง เช่น พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผดิเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

 ๒. กำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 

  โดยวิธีกำรสอบสัมภำษณ์ ซึ่งจะพิจำรณำควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งหน้ำที่ 

จำกประวัติส่วนตัว ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำรท ำงำน และพฤติกรรมที่ปรำกฏทำงอื่นของผู้เข้ำรับ

กำรสอบแข่งขัน และจำกกำรสัมภำษณ์ เพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมในด้ำนต่ำง ๆ เช่น ควำมรู้ที่อำจใช้

เป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ท่วงทีวำจำ อุปนิสัย อำรมณ์ 

ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณของข้ำรำชกำรฝ่ำยอัยกำร กำรปรับตัวเข้ำกับผู้ร่วมงำน 

สังคมและสิ่งแวดล้อม ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ปฏิภำณไหวพริบ และบุคลิกภำพอย่ำงอื่ น รวมถึง

สมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จ ำเป็นของต ำแหน่ง เป็นต้น 

 ทั้งนี้ จะด ำเนินกำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่งก่อน 

และเมื่อสอบผำ่นแลว้ จงึจะมีสทิธิเข้ำสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับต ำแหนง่  

 

************************************* 
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ใบรับรองแพทย์ 
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       วันที่………………เดือน………………….……พ.ศ……….……….. 
 
 ข้าพเจ้า  นายแพทย์/แพทย์หญิง.(1)……………...……………………………….……………………………. 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เลขที…่……………………………………………………………………………………………. 
สถานที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือสถานที่ปฏิบัติงานประจ าหรืออยู่ที่……………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
ได้ตรวจร่างกาย นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………………………………………….. 
บัตรประจ าตัวประชาชน  
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได…้………………………………..…………………………………………………………………………………. 
เมื่อวันที่………………………เดือน………………………………………พ.ศ………………………….ขอรับรองว่า 
 
 นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………………………ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ 
คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และไม่เป็นโรค ดังต่อไปนี้ 

(1) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
(2) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(4) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
(5) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อ 

การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามท่ีคณะกรรมการอยัการประกาศก าหนด 
 
 สรุปความเห็นและข้อแนะน าของแพทย์.(2)…………………………..………………………………………. 
……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
      ลงชื่อ……………………………………..แพทย์ผู้ตรวจร่างกาย 
 
 
หมายเหตุ (1)  ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
   (2)   ให้แสดงว่าเป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์เพียงใด หรือหายจากโรคที่เป็นเหตุต้องให้ออกจากราชการ  
                           ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ให้ใช้ได้ 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย   
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