
 
 
 
ที่ ชพ ๕๒๔๐๑/ว 246          สํานักงานเทศบาลตําบลปะทิว 
            ๑๙๙ หมู ๗ ตําบลบางสน 
            อําเภอปะทิว  ชพ ๘๖๑๖๐ 

    2  กรกฎาคม  2564 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธการรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 

เรียน  นายกเทศมนตรีทุกเทศบาล, นายกองคการบริหารสวนตําบลทุกแหง 

สิ่งท่ีสงมาดวย  สําเนาประกาศเทศบาลตําบลปะทิว ลงวันที่  2 กรกฎาคม  ๒๕๖4    จํานวน   ๑   ชุด 

ดวยเทศบาลตําบลปะทิว อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร มีความประสงครับสมัครบุคคล                 
เพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนงาน จํานวน ๑ อัตรา ระหวางวันที่                     
12-21 กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลปะทิว อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ในวันและเวลา
ราชการ   

  ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางดังกลาว เปนไปดวย
ความเรียบรอย จึงขอความอนุเคราะหจากทานเพ่ือปดประกาศประชาสัมพันธการรับสมัครบุคคล                               
เพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาประชาสัมพันธ และขอขอบพระคุณในความรวมมือ                     
มา ณ โอกาสนี ้

 

ขอแสดงความนับถือ                                                              

               
 

          (นายมนตชัย  โกษฐเพชร) 
              นายกเทศมนตรีตําบลปะทิว 
 
 
 
 
สํานักปลัดเทศบาล 
โทร ๐-๗๗๕๙-๑๖๓๑ 
โทรสาร ๐-๗๗๕๙-๑๖๓๒ 
 
 
 

  “ยดึมนัธรรมาภิบาล  บริการเพอืประชาชน” 
 
 
 



 

 

 

ประกาศเทศบาลตําบลปะทิว 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

  ดวยเทศบาลตําบลปะทิว อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ประสงคจะรับสมัครบุคคล                  

เพ่ือจัดจางเปนพนักงานจาง ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชุมพร                    

เรื่อง หลักเกณฑเก่ียวกับพนักงานจาง  ลงวันที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๔๗ หมวด ๔ การสรรหาและการ

เลือกสรร ขอ ๑๘ ขอ ๑๙ ขอ ๒๐ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรร โดยมี

รายละเอียด ดังตอไปนี้ 

  ๑. ประเภทของพนักงานจาง ชื่อตําแหนง และรายละเอียดการจาง 

          ๑.๑ พนักงานจางทั่วไป  ตําแหนง คนงาน  จํานวน  ๑  อัตรา 

    รายละเอียดตําแหนงปรากฏอยูในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบทายประกาศนี้

  ๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการ               

สรรหาและการเลือกสรร 

      ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 

            (๑) มีสัญชาติไทย 

   (๒) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป และไมเกิน ๖๐ ป 

   (๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

   (๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือ 

จิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในประกาศที่เปนลักษณะตองหามเบื้องตนสําหรับ

พนักงานเทศบาล ดังนี ้

       (ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม

       (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 

       (ค) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการท่ีรังเกียจแกสังคม 

       (ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ 

       (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

   (๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่

ในพรรคการเมือง 

   (๖) ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา

ทองถ่ิน 

(๗) ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด ใหจําคุกเพราะกระทํา 

ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

                 /(๘) ไมเคย... 

 



- ๒ -  

   (๘) ไมเคยเปนผู เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ 

รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 

(๙) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของ 

หนวยงานอื่น ของรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของสวนราชการสวนทองถ่ิน  

 หมายเหตุ  - เทศบาลตําบลปะทิว ไมรับสมัครพระภิกษุหรือสามเณร และไมอาจเขาสอบแขงขัน

เพ่ือจัดจางเปนพนักงานจางได ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหารที่ นว ๘๙/๒๕๐๑  

ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และความในขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘  

   - ผูที่ผานการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนผูดํารงตําแหนง

ทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจาหนาที่ในพรรคการเมือง ผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถ่ิน 

สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการหรือลูกจางสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน  

      ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

            ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามที่ระบุไวในรายละเอียดเกี่ยวกับ

การรับสมัครแตละตําแหนง ตามผนวก ก  ที่แนบทายประกาศนี้ 
 

  ๓. การรับสมัคร 

      ๓.๑ วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 

   ผูประสงคที่จะสมัครใหติดตอขอรับใบสมัครและสมัครดวยตนเองตอเจาหนาท่ี               

รับสมัครพรอมเอกสารและหลักฐานไดที่ สํานักงานเทศบาลตําบลปะทิว หมูที่ ๗ ตําบลบางสน อําเภอปะทิว 

จังหวัดชุมพร ในระหวางวันท่ี  12 – 21 กรกฎาคม  ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ และสามารถ

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่หมายเลขโทรศัพท ๐-๗๗๕๙-๑๖๓๑ ตอ ๑๔ 

      ๓.๒ หลักฐานท่ีตองยื่นพรอมใบสมัคร 

   ผูสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงานจางตองยื่นใบสมัครดวย

ตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตอง ครบถวน พรอมทั้งลงลายมือชื่อดวยตนเอง ตอเจาหนาที่                       

รับสมัครพรอมหลักฐานดังตอไปนี้  

   ๓.๒.๑ สําเนาทะเบียนบาน      จํานวน  ๑  ฉบับ 

   ๓.๒.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน     จํานวน  ๑  ฉบับ 

๓.๒.๓ รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกไมใสแวนตา ขนาด ๑ นิ้ว  

         ถายครั้งเดียวกันไมเกิน ๖ เดือน นับถึงวันสมัคร  

         พรอมเขียนชื่อไวหลังรูปทุกรูป      จํานวน  ๓  รูป 

   ๓.๒.๔ ใบรับรองแพทยที่ออกใหไมเกิน  ๑  เดือน (ฉบับจริง)  จํานวน  ๑  ฉบับ 

   ๓.๒.๕ สําเนาวุฒิการศึกษา (ถามี)    จํานวน  ๑  ฉบับ 

๓.๒.๖ หลักฐานอื่น ๆ เชน สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล สําเนาทะเบียนสมรส      

        (ถามี) 

      ทัง้นี้ ในหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย 

                                    ๓.๓ คาธรรมเนียม… 



      - ๓ - 

      ๓.๓ คาธรรมเนียมการสมัคร 

         - คาธรรมเนียมการสมัคร ตําแหนง คนงาน  ๕๐ บาท และจะไมคืนใหไมวากรณี           

ใด ๆ ทั้งสิ้น 

      ๓.๔ เงื่อนไขในการสมัคร 

   (๑) ผูสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและ

รับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง                     

และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมี

ความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหนงที่สมัครอันเปนผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให

ถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะ สําหรับผูนั้นตั้งแตตน  

   (๒) ผูสมัครจะตองแจงสถานที่ติดตอทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจายของการ

ไปรษณียไวในใบสมัคร และในกรณีท่ีแจงสถานที่อยูไมชัดเจนทําใหไมสามารถติดตอได ผูสอบแขงขัน                     

จะเรียกรองสิทธิ์ใดๆไมได  

   (๓) เปนหนาที่ของผูสมัครที่จะตองติดตามประกาศตางๆเก่ียวกับการสมัครสอบฯ               

ในครั้งนี้ของเทศบาลตําบลปะทิว และประกาศของคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร 
 

  ๔.  การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการ

ประเมินสมรรถนะ 

                 - เทศบาลตําบลปะทิว  จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ ในวันท่ี                         

22 กรกฎาคม ๒๕๖๔  โดยจะปดประกาศไว ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลปะทิว   

    - เทศบาลตําบลปะทิว กําหนดประเมินสมรรถนะเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรรเปน               

พนักงานจาง ในวันที่  23 กรกฎาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ  หองประชุมเทศบาลตําบลปะทิว  
 

๕. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

          หลักเกณฑการเลือกสรรบุคคล เพ่ือปฏิบัติงานใหยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จําเปนตองใช

สําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงตามที่เทศบาลตําบลปะทิวกําหนด ซึ่งประกอบดวย  

    ๕.๑ ความรูของบุคคลในเรื่องตางๆที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน 

    ๕.๒ ความสามารถหรือทักษะของบุคคลในเรื่องตางๆที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน 

    ๕.๓ คุณลักษณะอื่นๆของบุคคล ซึ่งจําเปนหรือเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน  

    โดยรายละเอียดตาม ผนวก ข ท่ีแนบทายประกาศนี ้
 

๖. หลักเกณฑการตัดสิน 

          ผูที่ถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดรับคะแนนในการประเมินสมรรถนะ                

ไมต่ํากวารอยละ ๖๐ โดยการดําเนินการจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได 

 

 

 



      - ๔ - 
 

      ๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร 

      เทศบาลตําบลปะทิว จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับรายชื่อผูผานการ

เลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบที่ได  ในวันที่ 27 กรกฎาคม  ๒๕๖๔ ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลปะทิว  โดยบัญชี

รายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อครบกําหนด  ๑  ป นับแตวันประกาศรายช่ือผูผานการสรรหา                      

และเลือกสรรเปนพนักงานจาง หรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมแลวแต

กรณ ี

             ๘.  การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลอืกสรร 

            ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามที่เทศบาลตําบลปะทิวกําหนด ดังนี้  

       ๘.๑ เทศบาลตําบลปะทิว จะทําสัญญาจางผูที่ผานการเลือกสรรตามลําดับท่ีสอบได  

       ๘.๒ ในกรณีที่มีผูผานการเลือกสรรมากกวาจํานวนอัตราวางและภายหลังมีอัตราวางในงาน

ลักษณะเดียวกันหรือคลายคลึงกัน ซึ่งเทศบาลตําบลปะทิวพิจารณาแลวเห็นวาสามารถใชบุคคลที่มีสมรรถนะเรื่อง

เดียวกันได เทศบาลตําบลปะทิวก็อาจพิจารณาจัดจางผูที่ผานการสรรหาจากบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรที่ยังไม

หมดอายุได  

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  2 กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖4       

                   

                  (นายมนตชัย  โกษฐเพชร) 

                 นายกเทศมนตรีตําบลปะทิว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

  ภาคผนวก ก 

เอกสารแนบทายประกาศเทศบาลตําบลปะทิว 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

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

๑. ประเภทพนักงานจาง พนักงานจางทั่วไป  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

ชื่อตําแหนง คนงาน 

หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง 

 ปฏิบัติงานที่ตองใชแรงงานท่ัวไป รวมทั้งปฏิบัติงานตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ

 ปฏิบัติงานท่ีตองใชแรงงานท่ัวไป รวมทั้งปฏิบัติงานตามที่ผูบังคบับัญชามอบหมาย 

     ๒. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที ่

๓. ระยะเวลาการจาง  ไมเกิน  ๑  ป  

๔. อัตราวาง  ๑  อัตรา 

๕. คาตอบแทน  เดือนละ ๙,๐๐๐  บาท  และไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว เดือนละ                     

    ๑,๐๐๐ บาท  

๖. สิทธิประโยชน  ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจาง ตามที่ทางราชการกําหนด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

ภาคผนวก ข 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจางทั่วไป 

แนบทายประกาศเทศบาลตําบลปะทิว 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ลงวันที่  2 กรกฎาคม 2564 

ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ ดังนี ้

ตําแหนง คนงาน  
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

คุณสมบัติสวนบุคคล (ความเหมาะสมกับตําแหนง) 

๑. ความรูของบุคคลในเรื่องตางๆท่ีจําเปนตอการ   

ปฏิบัติงาน 

- ความรูเกี่ยวกับองคกร 

๒. ความสามารถหรือทักษะของบุคคลในเรื่องตางๆ

ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน 

- ความรูเกี่ยวกับงานในตําแหนงที่สมัครเขารับ

การสรรหา 

๓. คุณลักษณะอื่นๆซึ่งจําเปนหรือเหมาะสมตอการ 

ปฏิบัติงาน 

- บุคลิกภาพ ทวงทีวาจา 

- ทัศนคติและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

- มนุษยสัมพันธ 

- ปฏิภาณไหวพริบและการแก ไขปญหา                 

เฉพาะหนา  

- ประสบการณในการทํางานที่ผานมา                

๑๐๐ 

๓๐ 

 

 

๓๐ 

 

 

 

๔๐ 

โดยวิธีการสัมภาษณ 

รวม ๑๐๐   

 

เทศบาลตําบลปะทิว จะดําเนินการเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจางทั่วไป โดยยึดหลักสมรรถนะ                     

ที่จําเปนตองใชสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีเทศบาลกําหนด ดังนี ้

ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

ทดสอบความเหมาะสมโดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีจากประวัติสวนตัว 

ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผูเขาสอบ และจากการสัมภาษณเพ่ือ

พิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูที่อาจเปนประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาท่ีและความรู

ในดานความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ จริยธรรม และคุณธรรม การปรับตัว           

การเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณ ไหวพริบและบุคลิก

ภาคอยางอ่ืน เปนตน 

 



 

การสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) 

 ๑. ผูเขาสอบสัมภาษณแตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม 

 ๒. ผูเขาสอบสัมภาษณตองนําบัตรประจําตัวประชาชนและบัตรประจําตัวสอบ  ไปในวันสอบ

คัดเลือกเพ่ือแสดงตน  

๓. ผูเขาสอบสัมภาษณไปถึงสถานท่ีสอบตามวัน เวลา สถานท่ีที่กําหนด ผูใดไปถึงสถานที่สอบ

ภายหลังท่ีไดดําเนินการสอบไปแลว กรรมการหรือเจาหนาที่ อาจพิจารณาไมใหเขารับการสอบได 

๔. ใหไปรายงานตัวเพ่ือรับฟงคําชี้แจงตามเวลาท่ีกําหนด โดยตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชน

และบัตรประจําตัวสอบในการรายงานตัว 

  ๕. รอการสอบ ณ สถานที่ที่กรรมการหรือเจาหนาที่จัดไวให 

๖. คณะกรรมการหรอืเจาหนาที่ จะจัดใหผูมีสิทธิเขารับการสอบ เขารับการสอบตามลําดับ 

๗. ตองเขารับการสอบกับกรรมการตามที่เจาหนาท่ีจัดลําดับไว ผูใดไมปฏิบัติทายตามประกาศนี้ อาจ

ไมไดรับอนุญาตใหเขารับการสอบ  

๘. ตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการหรือเจาหนาที่อยางเครงครัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก ค 

กําหนดการตาง ๆ เกี่ยวกับการรับสมัครฯ วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 

แนบทายประกาศเทศบาลตําบลปะทิว 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 

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

วัน เดือน ป/เวลา กําหนดการ หมายเหตุ 

วันที่  5 – 9 กรกฎาคม ๒๕๖๔ ปดประกาศรับสมัครสอบ  

 

ณ สํานักงานเทศบาล             

ตําบลปะทิว อําเภอปะทิว               

จังหวัดชุมพร 

วันที่  12 – 21 กรกฎาคม 2564 รับสมัครสอบฯ  

วันที่  22 กรกฎาคม  ๒๕๖๔   ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ 

วันที่  ๒3 กรกฎาคม  ๒๕๖๔   - สอบสัมภาษณ 

ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง 

วันที่  27  กรกฎาคม ๒๕๖๔ ประกาศผลสอบฯ 

 

 

 


