การท่าเรือแห่งประเทศไทย
รายละเอียดประกอบการสมัครสอบคัดเลือก
แนบท้ายประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือก
เข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑
----------------------------------------ข้อ ๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้
๑.๑ มีสัญชาติไทย
๑.๒ อายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
หากเป็นชาย ต้องผ่าน หรือพ้นการเกณฑ์ทหารหรือพ้นภาระทางทหารแล้ว
๑.๓ เป็นผู้เลือมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๑.๔ ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือติดยาเสพติดให้โทษ
หรือเป็นโรคเรื้อน หรือวัณโรคในระยะอันตราย หรือโรคเท้าช้างในระยะทีปรากฏอาการเป็นทีน่ารังเกียจแก่สังคม
หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังทีปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงาน
๑.๕ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกพักราชการ หรือถูกพักงาน หรืออยู่ในระหว่างต้องหาคดีอาญา
ซึงมิใช่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระท่าโดยประมาท
๑.๖ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
๑.๗ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
๑.๘ ไม่เคยถูกไล่ออก หรือปลดออก หรือให้ออก หรือเลิกจ้างเพราะมีความผิด
๑.๙ ไม่เคยได้รับโทษจ่าคุกโดยค่าพิพากษาถึงทีสุดให้จ่าคุก เว้นแต่เป็นโทษส่าหรับความผิด
ทีได้กระท่าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี
๑.๑๐ ไม่เคยต้องค่าพิพากษา หรือค่าสังของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
เพราะร่ารวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิมขึ้นผิดปกติ
ทั้งนี้ พระภิกษุหรือสามเณร การท่าเรือแห่งประเทศไทยไม่รับสมัครเพือสอบคัดเลือก
เข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที นว ๘๙ / ๒๕๐๑
ลงวันที ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของค่าสังมหาเถรสมาคม ลงวันที ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
ข้อ ๒ วิธีการสมัครสอบ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ และการแต่งกายของผู้สมัครสอบ
๒.๑ สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต
๒.๑.๑ ผู้สมัครสอบจะต้องสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที www.port.co.th
หรือ http://job.port.co.th ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ โดยพิมพ์รายละเอียด
ในแบบใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งช่าระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบตามข้อ ๒.๑.๙
๒.๑.๒ ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบในแต่ละต่าแหน่งได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
ซึงเมือสมัครแล้วจะแก้ไข หรือเปลียนแปลงไม่ได้ และให้เข้าสอบตามเวลาทีก่าหนดไว้ในแต่ละต่าแหน่ง
/ ๒ ...
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-๒-

๒.๑.๓ ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตาม
ความเป็นจริง โดยต้องแนบไฟล์เอกสารวุฒิการศึกษา (ประกาศนียบัตร หรือปริญญา) และระเบียนแสดงผลการเรียน
ทีแสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครต่าแหน่งดังกล่าว พร้อมรับรองส่าเนาถูกต้องมาด้วย
ในกรณีทีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบไม่ว่ากรณีใด หรือเหตุผลใด
หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของต่าแหน่งทีสมัครสอบ อันมีผลให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครสอบนี้
การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะถือว่าการสมัครสอบและการได้เข้าสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะส่าหรับผู้นั้น และจะไม่คืน
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ
๒.๑.๔ การสมัครสอบตามประกาศนี้ ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชือ และรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังนั้น หากผู้สมัคร
สอบคนใดจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ จะมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๓๗
๒.๑.๕ ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นบุคคล
ผู้มีคุณสมบัติทัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส่าหรับต่าแหน่งถูกต้องตรงตามประกาศรับสมัครสอบ
๒.๑.๖ ผู้สมัครสอบต้องปฏิบัติตามขั้นตอนทีก่าหนดอย่างเคร่งครัด โดยระบบ
จะออกแบบการช่าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบให้โดยอัตโนมัติ
๒.๑.๗ ผู้สมัครสอบต้องเก็บหลักฐานการช่าระค่าธรรมเนียมสมัครสอบไว้เป็นหลักฐาน
และน่าไปยืนเพือแสดงต่อเจ้าหน้าทีควบคุมการสอบในวันท่าการสอบ
๒.๑.๘ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมือช่าระค่าธรรมเนียมสมัครสอบภายในวัน
และเวลาทีก่าหนด และเมือช่าระค่าธรรมเนียมสมัครสอบแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
๒.๑.๙ วิธีการชาระค่าธรรมเนียมการสมัคร
ให้น่าแบบฟอร์มการช่าระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบไปช่าระเงินทีเคาน์เตอร์
ธนาคารกรุงไทย จ่ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัวประเทศ โดยช่าระค่าธรรมเนียมสมัครสอบเป็นจ่านวนเงิน ๓๐๐ บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิม) ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ จ่านวน ๒๗๐ บาท (สองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต (Internet) จ่านวน ๓๐ บาท (สามสิบบาทถ้วน) อัตราเดียวกัน
ทัวประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ ภายในวันและเวลาทาการของธนาคาร
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครสอบ
ตามประกาศนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนทาการสมัครได้ที่แผนกบรรจุและแต่งตั้ง กองทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๑๑ อาคารสานักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย หรือทางโทรศัพท์หมายเลข
๐-๒๒๖๙-๕๔๓๐ และ ๐-๒๒๖๙-๕๔๓๗ ในวันและเวลาราชการ
๒.๒ สมัครสอบด้วยตนเอง
๒.๒.๑ ซื้อใบสมัครสอบได้ทีกองจัดการการเงิน ส่านักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงิน
และบัญชี ชั้น ๓ อาคารส่านักงานการท่าเรือฯ ในราคาใบละ ๒๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม)
/ ๓ ...
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-๓๒.๒.๒ มาสมัครสอบด้วยตนเองทีแผนกบรรจุและแต่งตั้ง กองทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๑๑ อาคารส่านักงานการท่าเรือฯ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่
๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ ในวันทางาน ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ และ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
๒.๒.๓ ช่าระค่าธรรมเนียมสมัครสอบต่าแหน่งละ ๒๗๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิม)
๒.๒.๔ หลักฐานทีใช้ในการสมัครสอบ
๒.๒.๔.๑ บัตรประจ่าตัวประชาชน หรือใบแทนบัตรประจ่าตัวประชาชน
ซึงมีรูปถ่าย (ใบเหลือง) หรือบัตรข้าราชการ แล้วแต่กรณี พร้อมส่าเนา จ่านวน ๑ ฉบับ
๒.๒.๔.๒ ส่าเนาทะเบียนบ้าน จ่านวน ๑ ฉบับ
๒.๒.๔.๓ คุณวุฒิการศึกษา (ต้นฉบับ) ทีใช้ในการสมัคร พร้อมส่าเนา
จ่านวน ๑ ฉบับ
๒.๒.๔.๔ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาด่า ขนาด ๑ นิ้ว
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน จ่านวน ๓ รูป
๒.๒.๔.๕ หลักฐานการผ่าน หรือพ้นการเป็นทหาร (ต้นฉบับ สด.๘
หรือ สด.๔๓ เท่านั้น) พร้อมส่าเนา จ่านวน ๑ ฉบับ ในกรณีทผูี ้สมัครเป็นชาย
๒.๒.๔.๖ หลักฐานอืนๆ (ถ้ามี) เช่น ใบส่าคัญการสมรส ใบเปลียนชือ
หรือชือสกุล หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน เป็นต้น
๒.๒.๕ ผู้สมัครทีแจ้ง หรือใช้เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครอันเป็นเท็จ
จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ และมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดข้อมูลการสมัครสอบเพิ่มเติมได้ที่ www.port.co.th
หรือทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๖๙-๕๔๓๐ และ ๐-๒๒๖๙-๕๔๓๗
๒.๓ การแต่งกายของผู้สมัครสอบ และเข้าสอบคัดเลือก
ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย โดยห้ามสวมเสื้อยืด กางเกงยีนส์ รองเท้าผ้าใบ
รองเท้าฟองน้า หรือรองเท้าที่ไม่หุ้มส้นเท้า มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้สมัครสอบ
ข้อ ๓ การประกาศรายชื่อและเลขประจาตัวผู้สมัครสอบ กาหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
เมือสิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครสอบแล้ว ให้ผู้สมัครสอบท่าการตรวจสอบว่าตนเป็นผู้ทีมี
เอกสารประกอบการบรรจุถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ที www.port.co.th ก่อนด่าเนินการติดต่อแผนกบรรจุและแต่งตั้ง
กองทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๑๑ อาคารส่านักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย
ภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพือป้องกันการไม่มีรายชือเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบในต่าแหน่งนั้นๆ และหากพ้น
ก่าหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าผู้สมัครสอบสละสิทธิการสอบในครั้งนี้
ทั้งนี้ การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะประกาศรายชือผู้มีสิทธิเข้าสอบและเลขประจ่าตัว
ผู้เข้าสอบให้แก่ผู้สมัครสอบทีเอกสารประกอบการสมัครและช่าระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ ถูกต้อง ครบถ้วน เรียบร้อย
โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชือและเลขประจ่าตัวสอบได้ที www.port.co.th หรือที่ http://job.port.co.th
ตั้งแต่วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
/ ๔ ...
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-๔ส่าหรับ วัน เวลา สถานทีสอบ จะแจ้งให้ทราบในภายหลังที www.port.co.th
และสอบถามข้อมูลเพิมเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๖๙-๕๔๓๐, ๐-๒๒๖๙-๕๔๓๗
ข้อ ๔ หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
ภาคความรู้ความสามารถทัวไป (๒๐๐ คะแนน ให้เวลา ๓ ชัวโมง)
วิชาความสามารถทัวไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
ภาควิชาการ (๒๐๐ คะแนน ให้เวลา ๓ ชัวโมง)
วิชาพิเศษเฉพาะหน้าที ความรู้หรือวิชาการทีเกียวข้องกับต่าแหน่งนั้น
ภาคปฏิบัติการ (๑๐๐ คะแนน เวลาตามความเหมาะสม)
สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)
ข้อ ๕ หลักฐานที่ต้องนามาแสดงในวันสอบคัดเลือก
๕.๑ บัตรประจ่าตัวประชาชน หรือใบแทนบัตรประจ่าตัวประชาชนซึงมีรูปถ่าย (ใบเหลือง)
หรือบัตรข้าราชการ แล้วแต่กรณี
๕.๒ หลักฐานการช่าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
๕.๓ บัตรประจ่าตัวผู้เข้าสอบ (ในกรณีทีมาสมัครสอบด้วยตนเอง)
ข้อ ๖ เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
ผู้สมัครสอบต้องสอบได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถทัวไปไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาควิชาการ ภาคปฏิบัติการและสัมภาษณ์ โดยคะแนนในภาคความรู้ความสามารถทัวไป
จะไม่น่ามารวมกับคะแนนภาควิชาการ ภาคปฏิบัติการและสัมภาษณ์ และผู้สมัครสอบต้องสอบได้คะแนนในภาควิชาการ
และภาคปฏิบัติการอย่างละไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ ซึงเมือรวมกับคะแนนการสัมภาษณ์แล้วได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าสอบได้
ข้อ ๗ การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้
การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะประกาศรายชือผู้สอบคัดเลือกได้ที www.port.co.th
ข้อ ๘ การขึ้นบัญชีสาหรับผู้สอบคัดเลือกได้
ผู้สอบคัดเลือกได้แต่ยังไม่ได้รับการบรรจุในโอกาสแรก การท่าเรือแห่งประเทศไทย
จะขึ้นบัญชีไว้พิจารณารอการบรรจุเมือมีต่าแหน่งว่าง มีระยะเวลาการขึ้นบัญชี ๒ ปี นับแต่วันประกาศผลการสอบ
คัดเลือกดังกล่าว
ข้อ ๙ เอกสารหลักฐานที่ผู้สอบคัดเลือกได้ต้องนามาแสดงเพื่อเข้ารับการบรรจุ
๙.๑ บัตรประจ่าตัวประชาชน หรือใบแทนบัตรประจ่าตัวประชาชนซึงมีรูปถ่าย
(ใบเหลือง) หรือบัตรข้าราชการ แล้วแต่กรณี พร้อมส่าเนาจ่านวน ๑ ฉบับ
๙.๒ ทะเบียนบ้าน (ต้นฉบับ) พร้อมส่าเนาจ่านวน ๑ ฉบับ
๙.๓ คุณวุฒิการศึกษา (ต้นฉบับ) พร้อมส่าเนาจ่านวน ๑ ฉบับ
/ ๕ ...

การท่าเรือแห่งประเทศไทย
-๕-

๙.๔ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาด่า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน
ไม่เกิน ๖ เดือน จ่านวน ๒ รูป
๙.๕ หลักฐานการผ่าน หรือพ้นการเป็นทหาร (ต้นฉบับ สด.๘ หรือ สด.๔๓ เท่านั้น)
พร้อมส่าเนาจ่านวน ๑ ฉบับ ในกรณีทผูี ้สอบคัดเลือกได้เป็นชาย
๙.๖ หลักฐานอืนๆ (ถ้ามี) เช่น ใบส่าคัญการสมรส ใบเปลียนชือ หรือชือสกุล
หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน เป็นต้น
ข้อ ๑๐ การตรวจสอบหลักฐานของผู้สอบคัดเลือกได้
การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะด่าเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานทีใช้ในประกอบ
การบรรจุเพือเข้าทดลองปฏิบัติงานในการท่าเรือฯ ของผู้สอบคัดเลือกได้ หากตรวจสอบพบว่า เอกสารหลักฐาน
ทีใช้ประกอบการสมัครเป็นเท็จจะถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ และมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
รวมทั้งด่าเนินการตรวจพิมพ์ลายนิ้วมือกับกองทะเบียนประวัติอาชญากร ส่านักงานต่ารวจแห่งชาติ
ทั้งนี้ การท่าเรือฯ จะด่าเนินการบรรจุผู้สอบคัดเลือกได้ซึงมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ตามประกาศรับสมัครในวันทีได้ท่าการสมัคร เพือเข้าทดลองปฏิบัติงานในต่าแหน่งทีสอบคัดเลือกได้
ข้อ ๑๑ การเข้าทดลองปฏิบัติงานฯ
ผู้สอบคัดเลือกได้ซงได้
ึ รับการบรรจุจะต้องมารายงานตัวเพือเข้าทดลองปฏิบัติงาน
ในการท่าเรือฯ ภายใน ๑๕ วันท่าการ นับแต่วันทีได้รับแจ้งจากแผนกทะเบียนประวัติ กองทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าบุคคลนั้นสละสิทธิเข้ารับการบรรจุและเข้าทดลอง
ปฏิบัติงานในการท่าเรือฯ และการท่าเรือฯ สามารถบรรจุบุคคลอืนทดแทนได้ทันที
ในกรณีมีเหตุจ่าเป็น หรือเหตุสุดวิสัยท่าให้บุคคลนั้นไม่สามารถมารายงานตัวได้ภายใน
๑๕ วันท่าการดังกล่าว ให้บุคคลนั้น หรือผู้แทนของบุคคลนั้นแจ้งเหตุจ่าเป็น หรือเหตุสุดวิสัยเป็นลายลักษณ์อักษร
ต่อแผนกทะเบียนประวัติ ภายใน ๑๕ วันท่าการนับแต่วันทีได้รับแจ้ง และหากพ้นระยะเวลาดังกล่าวยังไม่สามารถ
มารายงานตัวได้อีกจะถือว่าบุคคลนั้นสละสิทธิเข้ารับการบรรจุและเข้าทดลองปฏิบัติงานในการท่าเรือฯ
และการท่าเรือฯ สามารถบรรจุบุคคลอืนทดแทนได้ทันที
ข้อ ๑๒ การแต่งตั้งเป็นพนักงานฯ
ผู้สอบคัดเลือกได้ซงได้
ึ รับการบรรจุและได้เข้าทดลองปฏิบัติงานในต่าแหน่งทีสอบคัดเลือกได้
เมือได้ทดลองปฏิบัติงานครบระยะเวลาทีก่าหนดตามระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติงาน
ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ฉบับทีใช้อยู่ในปัจจุบันแล้ว และผลการประเมินการทดลองปฏิบัติงานเป็นทีน่าพอใจ
สมควรให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงาน จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทยต่อไป
------------------------------------------------

การแต่งกายของผู้สมัครสอบที่เหมาะสม
ชุดสุภาพบุรุษ “ที่อนุญาตให้สมัครสอบ”







   
หมายเหตุ
1. เสื้อและกางเกงทีใส่สมัครสอบ ต้องไม่ใช่ผ้ายืดหรือผ้ายีนส์ และต้องเป็นสีสุภาพเท่านั้น
2. ไม่อนุญาตให้ใส่เสื้อแขนกุด เสื้อกล้าม และเสื้อโปโลทุกแบบ ทุกสี สมัครสอบเด็ดขาด

การแต่งกายของผู้สมัครสอบที่เหมาะสม
รองเท้าสุภาพบุรุษ “ที่อนุญาตให้สมัครสอบ”

หมายเหตุ
1. รองเท้าทีใส่สมัครสอบต้องเป็นคัทชูทีหุ้มทั้งเท้าทีไม่เปิดปลายเท้าและไม่เปิดส้นเท้า ซึงเป็นวัสดุทีท่าด้วยหนัง สักหลาด
หนังกลับ และก่ามะหยี เท่านั้น
2. ไม่อนุญาตให้ใส่รองเท้าแตะ รองเท้าแฟชัน รองเท้าผ้าใบทุกสี ทุกแบบ ทุกชนิดสมัครสอบเด็ดขาด

การแต่งกายของผู้สมัครสอบทีไ่ ม่เหมาะสม
ชุดสุภาพบุรุษ “ที่ไม่อนุญาตให้สมัครสอบ”

