
 
 
 
 

 
ประกาศกรมศุลกากร 

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

(การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและสอบสัมภาษณ์) 
............................................ 

  ตามที่ได้มีประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ในต าแหน่งพนักงานประจ าส านักงาน ต าแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ต าแหน่ง
ศุลการักษ์ และต าแหน่งกะลาสี โดยได้ด าเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
(สอบข้อเขียน) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 ไปแล้ว  นั้น 

กรมศุลกากร จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้  ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและสอบสัมภาษณ์) ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ในข้อ 7 แห่งประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของกรมศุลกากร รวมทั้งก าหนดวัน 
เวลา และสถานที่ ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (การทดสอบสมรรถภาพ
ทางร่างกายและสอบสัมภาษณ์) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

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

1.1 ต าแหน่งพนักงานประจ าส านักงาน 
1.2 ต าแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
1.3 ต าแหน่งศุลการักษ์ 
1.4 ต าแหน่งกะลาสี 

  2. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งที่ 2 (การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและสอบสัมภาษณ์) 

2.1 การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย  
2.1.1 การทดสอบว่ายน้ า ระยะ 25 เมตร 

วันและเวลาทดสอบ ต าแหน่ง สถานที่สอบ 
วันศุกร์ที ่22 กันยายน 2560  
รายงานตัวเวลา 07.30 น. 
เริ่มทดสอบเวลา 08.00 น. 

 

- ศุลการักษ ์
- กะลาสี 

สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการทดสอบว่ายน้ า จึงจะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบว่ิงต่อไป 

 

 /สิ่งที่ผู้เข้ารับ… 
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สิ่งที่ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องเตรียมมาเพ่ือเข้ารับการทดสอบว่ายน้ า 
1. บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ฉบับจริง 

เท่านั้น ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ปรากฏชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถที่มีรูปถ่าย 
ชื่อ - นามสกุล และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ปรากฏชัดเจน หรือหนังสือเดินทาง (Passport) หากไม่มีบัตร
หรือเอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ ให้ใช้ใบรับค าขอมีบัตรใหม่  หรือเปลี่ยนบัตรประจ าตัวประชาชน 
(บ.ป.2 หรือใบเหลือง) ฉบับจริง หรือใบแทนใบรับค าขอมีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรประจ าตัวประชาชน (บ.ป.2 ก 
หรือใบชมพู) หรือใบขาวที่รับรองตัวบุคคล หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจ าตัวทหาร
กองประจ าการ ฉบับจริง ไปแสดงแทน หากไม่มีบัตรดังกล่าวแสดงตน จะไม่อนุญาตให้เข้าทดสอบ  

2.  ชุดว่ายน้ า (หญิง) 
 - ห้ามแต่งกายชุดอ่ืนที่ไม่ใช่ชุดว่ายน้ าส าหรับสตรี 
3.  กางเกงว่ายน้ า (ชาย) 
 - ห้ามใส่กางเกงขาสั้น หรือกางเกงอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่กางเกงว่ายน้ า 
4.  หมวกคลุมศีรษะ (ชาย และหญิง) 
5.  แว่นตากันน้ า (ชาย และหญิง) 
6.  ผ้าเช็ดตัว 

 2.1.2 การทดสอบว่ิง ระยะ 1,000 เมตร ส าหรับชาย และระยะ 800 เมตร ส าหรับหญงิ 

วันและเวลาทดสอบ ต าแหน่ง สถานที่สอบ 
วันศุกร์ที ่22 กันยายน 2560  
เริ่มทดสอบเวลา 08.30 น. 

- ศุลการักษ ์
- กะลาสี 

สนามอินทรีจันทรสถิตย์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

สิ่งที่ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องเตรียมมาเพ่ือเข้ารับการทดสอบวิ่ง 
1. บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ฉบับจริง 

เท่านั้น ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ปรากฏชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถที่มีรูปถ่าย 
ชื่อ - นามสกุล และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ปรากฏชัดเจน หรือหนังสือเดินทาง (Passport) หากไม่มีบัตร
หรือเอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ ให้ใช้ใบรับค าขอมีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรประจ าตัวประชาชน 
(บ.ป.2 หรือใบเหลือง) ฉบับจริง หรือใบแทนใบรับค าขอมีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรประจ าตัวประชาชน (บ.ป.2 ก 
หรือใบชมพู) หรือใบขาวที่รับรองตัวบุคคล หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการกลาโหม หรือบั ตรประจ าตัวทหาร
กองประจ าการ ฉบับจริง ไปแสดงแทน หากไม่มีบัตรดังกล่าวแสดงตน จะไม่อนุญาตให้เข้าทดสอบ  

2. ชุดกีฬาส าหรับวิ่ง 
3. รองเท้ากีฬาส าหรับวิ่ง 

ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย (ว่ายน้ า และว่ิง) 
1. ผู้เข้ารับการทดสอบต้องมารายงานตัวให้ตรงตามเวลาที่ก าหนด 
2. ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของสนามที่จะท าการทดสอบ

ทั้ง 2 แห่ง โดยเคร่งครัด 
3. ผู้ที่ว่ายน้ าไม่เป็น หรือผู้ที่ป่วย หรือผู้ที่มีโรคประจ าตัว หรือสตรีมีครรภ์ อย่าฝืน

ท าการทดสอบ เพราะจะเกิดอันตราย และให้แจ้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการทดสอบก่อน หากไม่แจ้งจะถือว่า
ผู้เข้ารับการทดสอบ มีความพร้อมในการทดสอบ 

4. ห้ามน าโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์สื่อสารเข้าสถานที่ท าการทดสอบ 

 
/2.2 การสอบ… 
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2.2 การสอบสัมภาษณ์ (ทุกต าแหน่ง) 
 ให้ผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) 
ในต าแหน่งพนักงานประจ าส านักงาน ต าแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และผู้ที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพ
ทางร่างกาย โดยการทดสอบว่ายน้ าและวิ่ง ในต าแหน่งศุลการักษ ์และต าแหน่งกะลาสี เข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 โดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

วันและเวลาสอบ ต าแหน่ง  เลขประจ าตัวสอบ สถานทีส่อบ 
วันอาทิตย์ที่  

1 ตุลาคม 2560 
รายงานตัว  

เวลา 07.30 น.  
ณ อาคารสโมสร 

กรมศุลกากร ชั้น 2 

เริ่มสอบเวลา  
08.30 ถึง 12.00 น.  

- พนักงานประจ าส านักงาน 
 

601201000002 
ถึง 

601201001019 
 

ห้องประชุมสถาบัน
วิทยาการศุลกากร             
ชั้น 15 อาคาร 120 ปี  
กรมศุลกากร 

- เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 601202000001 
ถึง 

601202000254 

วันอาทิตย์ที่  
1 ตุลาคม 2560 

รายงานตัว  
เวลา 12.30 น.  
ณ อาคารสโมสร 

กรมศุลกากร ชั้น 2 

เริ่มสอบเวลา  
13.30 ถึง 16.30 น.  

- ศุลการักษ์  
(เฉพาะผู้ที่ผ่านการทดสอบ
สมรรถภาพทางร่างกาย) 
 

601203000002 
ถึง 

601203000374 

ห้องประชุมสถาบัน
วิทยาการศุลกากร             
ชั้น 15 อาคาร 120 ปี  
กรมศุลกากร 

- กะลาสี 
(เฉพาะผู้ที่ผ่านการทดสอบ
สมรรถภาพทางร่างกาย) 

 

601204000002 
ถึง 

601204000180 

สิ่งที่ผู้เข้ารับการประเมินฯ จะต้องน ามายื่นในวันประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 โดยการสอบสัมภาษณ์ 

1. ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง 
ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ที่ปรากฏชัดเจน ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว 
และลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน 

2. ส าเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือส าเนาประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
หรือส าเนาประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 1 ฉบับ และส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา 
(Transcript of Records) จ านวน 1 ฉบับ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร 
โดยต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร  
 
 
 /ทั้งนี้… 
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ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใดนั้น
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ 
โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ในกรณีที่ไม่สามารถ
น าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ 
โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนด
วันปิดรับสมัครมายื่นแทน 

3. บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ฉบับจริง เท่านั้น 
ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ปรากฏชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถที่มีรูปถ่าย ชื่อ - นามสกุล 
และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ปรากฏชัดเจน หรือหนังสือเดินทาง (Passport) หากไม่มีบัตร
หรือเอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ ให้ใช้ใบรับค าขอมีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรประจ าตัวประชาชน 
(บ.ป.2 หรือใบเหลือง) ฉบับจริง หรือใบแทนใบรับค าขอมีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรประจ าตัวประชาชน (บ.ป.2 ก 
หรือใบชมพู) หรือใบขาวที่รับรองตัวบุคคล หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจ าตัวทหาร
กองประจ าการ ฉบับจริง พร้อมส าเนาภาพถ่ายบัตรดังกล่าว จ านวน 1 ฉบับ 

4. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
5. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม

ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่ 
 - วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
 - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
 - โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
 - โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 - โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค

ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด 
6. เอกสารทางทหาร (ถ้ามี)  

6.1 ส าเนาหนังสือส าคัญ (แบบ สด.8) ที่ใช้ประกอบกับสมุดประจ าตัวทหารกองหนุน 
ประเภทที ่1 จ านวน 1 ฉบับ หรือ  

6.2 ส าเนาใบส าคัญ (แบบ สด.9) ส าหรับทหารกองเกินและทหารกองหนุน
ประเภทที ่2 จ านวน 1 ฉบับ หรือ  

6.3 ส าเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
(แบบ สด.43) จ านวน 1 ฉบับ 

7. ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ ในกรณีหลักฐานและเอกสารสมัครสอบไม่ตรงกัน เช่น ใบส าคัญ
การสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล เป็นต้น จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
 ทั้งนี้ ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้เข้ารับการประเมินฯ เขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” 
และลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี พร้อมทั้งระบุเลขประจ าตัวสอบก ากับไว้ที่มุมบนด้านขวาของส าเนาหลักฐาน
และเอกสารทุกหน้า 
  

 

 

/อนึ่ง… 
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อนึ่ง กรณีตรวจพบภายหลังว่าเอกสารหลักฐานการสมัครสอบไม่ถูกต้องครบถ้วน 
หรือผู้เข้ารับการประเมินฯ มีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร 
หรือคุณวุฒิที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้เข้ารับการประเมินฯ 
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
หรือเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 

ระเบียบปฏิบัติในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
(สอบสัมภาษณ์) ให้ผู้เข้ารับการประเมินฯ ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 

1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ทั้งสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี 
2. เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการประเมินฯ ที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบ  
3. ต้องน าเอกสารมายื่นในวันประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้ 

3. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร  
กรมศุลกากร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู ้ผ่านการเลือกสรร

เพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ ชั้น P อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร 
ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือเว็บไซต์ http://job.customs.go.th หรือทางเว็บไซต์
กรมศุลกากร www.customs.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หัวข้อย่อย “ข่าวรับสมัครงาน”  

   หากผู้ใดไม่มารายงานตัวเพ่ือเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งที่ 2 (การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและสอบสัมภาษณ์) ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หรือภายหลัง
ปรากฏว่าผู้เข้ารับการประเมินฯ รายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครฯ ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้มีรายชื่อ
เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (การทดสอบสมรรถภาพ
ทางร่างกายและสอบสัมภาษณ์) ตามประกาศกรมศุลกากรฉบับนี้ ก็จะไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างในต าแหน่ง
ที่ได้รับการเลือกสรร 

 ประกาศ  ณ  วันที่    13    กันยายน  พ.ศ.  2560 
 

(ลงชื่อ)       ชัยยุทธ  ค ำคุณ 
 (นำยชัยยุทธ  ค ำคุณ) 
 รองอธิบดี  รักษำกำรในต ำแหน่ง 
 ที่ปรึกษำด้ำนกำรพัฒนำระบบควบคุมทำงศุลกำกร  ปฏิบัติรำชกำรแทน 
 อธิบดีกรมศุลกำกร 



 

 

 

 

ตัวอย่าง 

ส าเนาใบประกาศนียบัตร 

และส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน 
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การเดินทางไปยัง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตบางเขน 

(ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย) 



การเดินทางไปมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

 จาก ท่าอากาศยานดอนเมือง ถึง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  เดินทางโดย 

1. รถขนส่งสาธารณะ ขึ้นจากหน้า ท่าอากาศยานดอนเมือง 
 สาย 29 (รังสิต – หัวล ำโพง) 
 สาย 59 (รังสิต – สนำมหลวง) 
 สาย 187 (หมู่บ้ำนเอื้ออำทรคลอง 3 - ท่ำน้ ำสี่พระยำ) 
 สาย 510 (ม.ธรรมศำสตร์รังสิต – อนุสำวรีย์ชัยสมรภูมิ) 
 สาย 538 (รพ.สงฆ์ - ม.เทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี) 
 สาย 555 (รังสิต - ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ) 

2. รถยนต์  จำก ท่าอากาศยานดอนเมือง  ผ่ำนถนนหมำยเลข 31 และทำงคู่ขนำนถนนวิภำวดีรังสิต ถึง 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

 จาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ถึง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เดินทางโดย 

1. รถขนส่งสาธารณะ ขึ้นจากหน้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 สาย 555 (รังสิต - ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ) 

2. รถยนต์ จำก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   
 มุ่งหน้ำทำงตะวันตก ไปตำมถนนสุวรรณภูมิ 2 เข้ำสู่สุวรรณภูมิ 5 ใช้ทำงลำดไปยัง บำงปะอิน/ถนน
กำญจนำภิเษก/กรุงเทพ/พระรำม 9  ตัดเข้ำไปยัง กรุงเทพ-ชลบุรี สำยใหม่/ทำงหลวงพิเศษหมำยเลข 7 ต่อทำง
ด่วนขั้นที่ 2 ใช้ทำงออกเข้ำสู่ ดินแดง ตัดเข้ำไปยัง ทำงพิเศษเฉลิมมหำนคร ไปตำมถนนหมำยเลข 31 เข้ำทำง
คู่ขนำนถนนวิภำวดีรังสิต ถึง มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

3. รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ ขึ้นจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น B1 
 ขึ้น รถไฟฟา้แอร์พอร์ตลิงค์ มาลงที่ สถานีพญาไท แล้วต่อ รถไฟฟ้า BTS มาลง สถานีหมอชิต 
จากนั้น เดินทางด้วย รถขนส่งสาธารณะ 
 สาย 24 (ประชำนิเวศน์ 3 – อนุสำวรีย์ชัยสมรภูมิ) 
 สาย 26 (มีนบุรี - อนุสำวรีย์ชยัสมรภูมิ) 
 สาย 29 (รังสิต – หัวล ำโพง) 
 สาย 39 (ม.ธรรมศำสตร์รังสิต – อนุสำวรีย์ชัยสมรภูมิ) 
 สาย 59 (รังสิต – สนำมหลวง) 
 สาย 104 (ปำกเกร็ด - หมอชิต 2) 
 สาย 510 (ม.ธรรมศำสตร์รังสิต – อนุสำวรีย์ชัยสมรภูมิ) 

หรือแทก็ซี่ ถึง มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 



สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 






























