
 
 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

ประกาศ ก.พ.ค. 
เร่ือง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์หรือผลงานและมีสิทธิเข้ารับการตรวจ

สุขภาพกายและสุขภาพจิต และก าหนดวัน เวลา สถานที่ และข้อปฏิบัติในการ 
ตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิต ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็น
กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

      ตามท่ีได้มีประกาศ ก.พ.ค.  เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็น
กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
และประกาศ ก.พ.ค. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน
ประสบการณ์หรือผลงานในต าแหน่งกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ นั้น  

      บัดนี้ ก.พ.ค. ได้ประเมินประสบการณ์หรือผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์หรือผลงานและมีสิทธิเข้ารับการตรวจสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต และก าหนดวัน เวลา สถานท่ี และข้อปฏิบัติในการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัย
ร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้ 

         เลขประจ าตัวสอบ     ชื่อ – นามสกุล 

           ๖๒๐๐๐๒      นายบท      นามบุตร 
           ๖๒๐๐๐๔      นายอรรถพร    รูปงาม 
           ๖๒๐๐๐๖      นายสมพงษ์    ตันติรจนาวงศ์ 
           ๖๒๐๐๐๗      นายสุวิทย์      เรวิก 
           ๖๒๐๐๐๘      นายธีรเดช      พวงดอกไม้  
           ๖๒๐๐๑๐      นายสมพล     กาญจนโสภณ 
           ๖๒๐๐๑๒      นายศิโรจน์     ห่อสมบัติ 
           ๖๒๐๐๑๓      นายนรินทร์ฤทธิ์    กลิ่นพิบูลย์ 

 
 

-ร่าง- 



๒ 
         เลขประจ าตัวสอบ         ชื่อ – นามสกุล 
  ๖๒๐๐๑๔ นายจ ารัส   คงเอี่ยม  
           ๖๒๐๐๑๘      นายณัฐพันธ์    ปฏิเสน 
           ๖๒๐๐๒๐      นางสาวกัลยาณี    สุเวทเวทิน 
           ๖๒๐๐๒๕      นายพัชระ      ตั้งพานิช 
           ๖๒๐๐๒๘      นางเสาวภา    แผ่สุวรรณ  
           ๖๒๐๐๒๙      นายสมหมาย    วจนรจนา  
           ๖๒๐๐๓๑      นางสาวณัฏฐา   บัวหลวง 

       ท้ังนี้ ให้ผู้ท่ีผ่านการประเมินประสบการณ์หรือผลงานดังกล่าว ไปรับหนังสือเพื่อ
ตรวจสุขภาพ ณ กลุ่มงานการเจ้าหน้าท่ี ชั้น ๓ อาคารส านักงาน ก.พ. เลขท่ี ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท์ 
ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒  
ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.   

       ก าหนดวัน เวลา สถานท่ี และข้อปฏิบัติในการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิต  

วัน เวลา สถานที่ตรวจสุขภาพ รายละเอียด หมายเหต ุ

วันศุกรท์ี่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 
ตึกผู้ป่วยพิเศษ ๑๔ ชั้น ชั้นท่ี ๑ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

การตรวจสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต 

ให้ไปลงทะเบียนเข้ารับ 
การตรวจในเวลา ๐๘.๐๐ น. 

       ท้ังนี้ ผู้มีสิทธิเข้ารับการตรวจสุขภาพ จะต้องเข้ารับการตรวจท้ังสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

       การตรวจสุขภาพกาย จะมีการเอ็กซเรย์ ตรวจปัสสาวะ และตรวจเลือดเพื่อ
วินิจฉัยโรคต่างๆ รวมท้ังโรคตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนี้ 

(๑) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ  
(๒) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
(๓) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(๔) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

       (๕) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ีตามท่ี ก.พ. ก าหนด 
 



๓ 
       ส าหรับการตรวจสุขภาพจิต  จะตรวจสอบด้วยการให้ท าแบบทดสอบหรือ 
การสัมภาษณ์ หรือวิธีการอื่นใดก็ได้ 

       ข้อปฏิบัติส าหรับผู้ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ 
       ๑. แสดงบัตรประจ าตัวสอบ พร้อมบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ เพื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพ ณ สถานท่ีเข้ารับการตรวจ 
       ๒. ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพช าระค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพ ท่านละ ๒,๓๓๐ บาท 
โดยประมาณ ณ สถานท่ีเข้ารับการตรวจ  
       ๓. การเตรียมตัวเข้ารับการตรวจสุขภาพกาย 
          ๓.๑ การตรวจเลือด เพื่อตรวจหาน้ าตาลในเลือดและไขมันในเลือด โดยให้ 
งดอาหารและน้ าดื่ม (ยกเว้นน้ าเปล่า) ตั้งแต่เวลา ๒๐.๐๐ น. ก่อนวันท่ีจะเข้ารับการตรวจ
สุขภาพกาย 
          ๓.๒ การตรวจปัสสาวะ จะเก็บปัสสาวะตอนเช้าของวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
(เจ้าหน้าท่ีจะจัดเตรียมภาชนะไว้ให้) 

       การตรวจสุขภาพจะกระท าโดยคณะอนุกรรมการแพทย์ตามท่ีคณะกรรมการ
คัดเลือกกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ก าหนด และผู้สมัครต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายเอง         

       ผลการตรวจสุขภาพของคณะอนุกรรมการแพทย์ในท่ีนี้ให้ถือเป็นท่ีสุด ผู้เข้ารับ 
การตรวจสุขภาพจะไม่มีสิทธิขอให้ทบทวนแต่ประการใด 

       ผู้ท่ีคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์  
ได้พิจารณาผลการตรวจสุขภาพตามรายงานของคณะอนุกรรมการแพทย์ว่าเป็นผู้เหมาะสม 
ท่ีจะเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ จึงจะมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ ์ 

       ก.พ.ค. จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้ทราบ
ประมาณวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ กลุ่มงานการเจ้าหน้าท่ี ชั้น ๓ อาคารส านักงาน ก.พ. 
เลข ท่ี  ๔๗/๑๑๑ ถนนติ วานนท์  ต าบลตลาดขวัญ  อ า เภอ เมื อ ง  จั งหวั ดนนทบุ รี  
และท่ี http://www.ocsc.go.th 

                            ประกาศ  ณ  วันท่ี ๑๘ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  

        (ลงชื่อ)        วชิร  สงบพันธ์ 
(นายวชิร  สงบพันธ์) 

ประธานกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 
ร่าง/พิมพ์  วาสนา  .............................. 
ทาน        ณมาพร .............................. 
ตรวจ       ชัยวุฒิ   .............................. 

ส าเนาถูกต้อง 

 
(นางสาววาสนา ประเสริฐสกุล) 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ 
 

http://www.ocsc.go.th/

