
 
 
 
ที่ ชพ ๕๒๔๐๑/ว๙๖๗          สํานักงานเทศบาลตําบลปะทิว 
            ๑๙๙ หมู ๗ ตําบลบางสน 
            อําเภอปะทิว  ชพ ๘๖๑๖๐ 

  ๒๘    ธันวาคม  ๒๕๖๓ 

เร่ือง  ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 

เรียน  นายกเทศมนตรีทุกเทศบาล, นายกองคการบริหารสวนตําบลทุกแหง 

สิ่งที่สงมาดวย  สําเนาประกาศเทศบาลตําบลปะทิว ลงวันที่  ๒๘ ธันวาคม  ๒๕๖๓    จํานวน   ๑   ชุด 

ดวยเทศบาลตําบลปะทิว อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร มีความประสงครับสมัครบุคคล                 
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางท่ัวไป ตําแหนง คนงาน จํานวน ๑ อัตรา ระหวางวันที่                     
๑๑-๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลปะทิว อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ในวันและเวลา
ราชการ   

  ดังน้ัน เพื่อใหการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางดังกลาว เปนไปดวย
ความเรียบรอย จึงขอความอนุเคราะหจากทานเพื่อปดประกาศประชาสัมพันธการรับสมัครบุคคล                          
เพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาประชาสัมพันธ และขอขอบพระคุณในความรวมมือ                     
มา ณ โอกาสนี้ 

 

                   ขอแสดงความนับถือ 

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



 

 

 

ประกาศเทศบาลตําบลปะทิว 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและเลือกสรรเปนพนกังานจาง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

  ดวยเทศบาลตําบลปะทิว อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือ            

จัดจางเปนพนักงานจาง ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชุมพร                    

เร่ือง หลักเกณฑเก่ียวกับพนักงานจาง  ลงวันที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๔๗ หมวด ๔ การสรรหาและการ

เลือกสรร ขอ ๑๘ ขอ ๑๙ ขอ ๒๐ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร โดยมี

รายละเอียด ดังตอไปนี้ 

  ๑. ประเภทของพนักงานจาง ช่ือตําแหนง และรายละเอียดการจาง 

          ๑.๑ พนักงานจางทั่วไป  ตําแหนง คนงาน  จํานวน  ๑  อัตรา 

    รายละเอียดตําแหนงปรากฏอยูในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครแนบทายประกาศนี้

  ๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการ               

สรรหาและการเลือกสรร 

      ๒.๑ คณุสมบัติทั่วไป 

            (๑) มีสัญชาติไทย 

   (๒) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป และไมเกิน ๖๐ ป 

   (๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

   (๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือ 

จิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในประกาศที่เปนลักษณะตองหามเบื้องตนสําหรับ

พนักงานเทศบาล ดังนี้ 

       (ก) โรคเร้ือนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม

       (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 

       (ค) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการที่รังเกียจแกสังคม 

       (ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ 

       (จ) โรคพิษสุราเร้ือรัง 

   (๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่

ในพรรคการเมือง 

   (๖) ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา

ทองถ่ิน 

(๗) ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ใหจําคุกเพราะกระทํา 

ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรบัความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

                 /(๘) ไมเคย... 

 



- ๒ -  

   (๘) ไมเคยเปนผู เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ 

รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

(๙) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของ 

หนวยงานอ่ืน ของรฐัวิสาหกิจ หรือพนักงานหรอืลูกจางของสวนราชการสวนทองถ่ิน  

 หมายเหตุ  - เทศบาลตําบลปะทิว ไมรับสมัครพระภิกษุหรือสามเณร และไมอาจเขาสอบแขงขัน

เพ่ือจัดจางเปนพนักงานจางได ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหารท่ี นว ๘๙/๒๕๐๑  

ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และความในขอ ๕ ของคาํสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘  

     - ผูที่ผานการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนผูดํารง

ตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจาหนาที่ในพรรคการเมือง ผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหาร

ทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการหรือลูกจางสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของ

รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรอืพนักงานหรือลกูจางของราชการสวนทองถ่ิน  

      ๒.๒ คณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

            ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามท่ีระบุไวในรายละเอียดเก่ียวกับ

การรบัสมัครแตละตําแหนง ตามผนวก ก  ที่แนบทายประกาศนี้ 
 

  ๓. การรับสมัคร 

      ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

   ผูประสงคที่จะสมัครใหติดตอขอรับใบสมัครและสมัครดวยตนเองตอเจาหนาที่               

รับสมัครพรอมเอกสารและหลักฐานไดท่ี สํานักงานเทศบาลตําบลปะทิว หมูที่ ๗ ตําบลบางสน อําเภอปะทิว 

จังหวัดชุมพร ในระหวางวันท่ี  ๑๑ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ และสามารถสอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่หมายเลขโทรศัพท ๐-๗๗๕๙-๑๖๓๑ ตอ ๑๔ 

      ๓.๒ หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร 

   ผูสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงานจางตองยื่นใบสมัครดวย

ตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตอง ครบถวน พรอมท้ังลงลายมือชื่อดวยตนเอง 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 สําเนาวุฒิการศกึษา (ถามี)    จํานวน  ๑  ฉบับ 

   ๓.๒.๖ หลักฐานอ่ืน ๆ เชน สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล สําเนาทะเบียนสมรส     

(ถามี) 

      ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย 

                                    ๓.๓ คาธรรมเนียม… 



      - ๓ - 

      ๓.๓ คาธรรมเนียมการสมัคร 

         - คาธรรมเนียมการสมัคร ตําแหนง คนงาน  ๕๐ บาท และจะไมคืนใหไมวากรณี           

ใด ๆ ทั้งสิ้น 

      ๓.๔ เงื่อนไขในการสมัคร 

   (๑) ผูสมัครเขารบัการสรรหาและการเลือกสรรจะตองรบัผิดชอบในการตรวจสอบและ

รับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง                     

และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมี

ความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหนงท่ีสมัครอันเปนผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว หากตรวจสอบพบเมื่อใด     

ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะ สําหรับผูนั้นตั้งแตตน 

   (๒) ผูสมัครจะตองแจงสถานที่ติดตอทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจายของการ

ไปรษณียไวในใบสมัคร และในกรณีที่แจงสถานที่อยูไมชัดเจนทําใหไมสามารถติดตอไดผูสอบแขงขัน              

จะเรียกรองสิทธ์ิใดๆไมได  

   (๓) เปนหนาที่ของผูสมัครที่จะตองติดตามประกาศตางๆเกี่ยวกับการสมัครสอบฯ               

ในครั้งนี้ของเทศบาลตําบลปะทิว และประกาศของคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร 
 

  ๔.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการ

ประเมินสมรรถนะ 

                 - เทศบาลตําบลปะทิว  จะประกาศรายชื่อผู มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ ในวันที ่                    

๒๐ มกราคม ๒๕๖๔  โดยจะปดประกาศไว ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลปะทิว   

    - เทศบาลตําบลปะทิว กําหนดประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเปน       

พนักงานจาง ในวันที่  ๒๒ มกราคม  ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ  หองประชุมเทศบาลตําบลปะทิว  
 

๕. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

          หลักเกณฑการเลือกสรรบุคคล เพ่ือปฏิบัติงานใหยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จําเปนตองใช

สําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงตามท่ีเทศบาลตําบลปะทิวกําหนด ซึ่งประกอบดวย  

    ๕.๑ ความรูของบุคคลในเรื่องตางๆที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน 

    ๕.๒ ความสามารถหรือทักษะของบุคคลในเรื่องตางๆที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน 

    ๕.๓ คณุลักษณะอื่นๆของบุคคล ซึ่งจําเปนหรือเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน  

    โดยรายละเอียดตาม ผนวก ข ที่แนบทายประกาศนี ้
 

๖. หลักเกณฑการตัดสิน 

          ผูที่ถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดรับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไมต่ํา

กวารอยละ ๖๐ โดยการดําเนินการจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได 

 

 

              /๗.การประกาศ... 



      - ๔ - 
 

      ๗. การประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร 

      เทศบาลตําบลปะทิว จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับรายชื่อผูผานการ

เลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบที่ได  ในวันที่ ๒๕ มกราคม  ๒๕๖๔ ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลปะทิว  โดยบัญชี

รายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อครบกําหนด  ๑  ป นับแตวันประกาศรายชื่อผูผานการสรรหา                     

และเลือกสรรเปนพนักงานจาง หรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมแลวแต

กรณ ี
 

             ๘.  การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 

            ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามที่เทศบาลตําบลปะทิวกําหนด ดังนี้  

       ๘.๑ เทศบาลตําบลปะทิว จะทําสัญญาจางผูท่ีผานการเลือกสรรตามลําดับที่สอบได  

       ๘.๒ ในกรณีที่มีผูผานการเลือกสรรมากกวาจํานวนอัตราวางและภายหลังมีอัตราวางในงาน

ลักษณะเดียวกันหรือคลายคลึงกัน ซึ่งเทศบาลตําบลปะทิวพิจารณาแลวเห็นวาสามารถใชบุคคลที่มีสมรรถนะเรื่อง

เดียวกันได เทศบาลตําบลปะทิวก็อาจพิจารณาจัดจางผูท่ีผานการสรรหาจากบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรที่ยังไม

หมดอายุได  

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๘ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓       

  

 

                  (นายมนตชัย  โกษฐเพชร) 

                 นายกเทศมนตรีตําบลปะทิว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก ก 

เอกสารแนบทายประกาศเทศบาลตําบลปะทิว 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

รายละเอียดคณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

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

๑. ประเภทพนักงานจาง พนักงานจางท่ัวไป  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

ชื่อตําแหนง คนงาน 

หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง 

 ปฏิบัติงานที่ตองใชแรงงานทั่วไป รวมทั้งปฏิบัติงานตามที่ผูบังคบับัญชามอบหมาย 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานที่ตองใชแรงงานทั่วไป รวมทั้งปฏิบัติงานตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

     ๒. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่ 

๓. ระยะเวลาการจาง  ไมเกิน  ๑  ป  

๔. อตัราวาง  ๑  อัตรา 

๕. คาตอบแทน  เดือนละ ๙,๐๐๐  บาท  และไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว เดือนละ                     

    ๑,๐๐๐ บาท  

๖. สิทธิประโยชน  ตามประกาศมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ตามที่ทางราชการกําหนด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก ข 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรรพนกังานจางทั่วไป 

แนบทายประกาศเทศบาลตําบลปะทิว 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเปนพนกังานจาง ลงวันที่  ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

ตําแหนง คนงาน  
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

คุณสมบัติสวนบุคคล (ความเหมาะสมกับตําแหนง) 

๑. ความรูของบุคคลในเร่ืองตางๆท่ีจําเปนตอการ   

ปฏิบัติงาน 

- ความรูเก่ียวกับองคกร 

๒. ความสามารถหรือทักษะของบุคคลในเร่ืองตางๆ

ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน 

- ความรูเก่ียวกับงานในตําแหนงท่ีสมัครเขารับ

การสรรหา 

๓. คุณลักษณะอื่นๆซึ่งจําเปนหรือเหมาะสมตอการ 

ปฏิบัติงาน 

- บุคลิกภาพ ทวงทีวาจา 

- ทัศนคติและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

- มนุษยสัมพันธ 

- ป ฏิภาณ ไหวพ ริบและการแก ไขปญ หา                 

เฉพาะหนา  

- ประสบการณในการทํางานท่ีผานมา      

            

๑๐๐ 

๓๐ 

 

 

๓๐ 

 

 

 

๔๐ 

โดยวิธีการสัมภาษณ 

รวม ๑๐๐   

 

เทศบาลตําบลปะทิว จะดําเนินการเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจางทั่วไป โดยยึดหลักสมรรถนะ                     

ที่จําเปนตองใชสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงที่เทศบาลกําหนด ดังนี้ 

ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

ทดสอบความเหมาะสมโดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว 

ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผูเขาสอบ และจากการสัมภาษณเพ่ือ

พิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูที่อาจเปนประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่และความรู

ในดานความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ จริยธรรม และคุณธรรม การปรับตัว           

การเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ปฏิภาณ ไหวพริบและบุคลิก

ภาคอยางอ่ืน เปนตน 



 

การสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) 

 ๑. ผูเขาสอบสัมภาษณแตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม 

 ๒. ผูเขาสอบสัมภาษณตองนําบัตรประจําตัวประชาชนและบัตรประจําตัวสอบ  ไปในวันสอบ

คัดเลือกเพื่อแสดงตน  

๓. ผูเขาสอบสัมภาษณไปถึงสถานที่สอบตามวัน เวลา สถานที่ที่กําหนด ผูใดไปถึงสถานที่สอบ

ภายหลังท่ีไดดําเนินการสอบไปแลว กรรมการหรือเจาหนาที่ อาจพิจารณาไมใหเขารับการสอบได 

๔. ใหไปรายงานตัวเพ่ือรับฟงคําชี้แจงตามเวลาที่กําหนด โดยตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชน

และบัตรประจําตัวสอบในการรายงานตัว 

  ๕. รอการสอบ ณ สถานที่ที่กรรมการหรือเจาหนาที่จัดไวให 

๖. คณะกรรมการหรือเจาหนาท่ี จะจัดใหผูมีสิทธิเขารับการสอบ เขารบัการสอบตามลําดับ 

๗. ตองเขารับการสอบกับกรรมการตามที่เจาหนาที่จัดลําดับไว ผูใดไมปฏิบัติทายตามประกาศนี้                

อาจไมไดรับอนุญาตใหเขารับการสอบ  

๘. ตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการหรือเจาหนาที่อยางเครงครัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        ภาคผนวก ค 

กําหนดการตาง ๆ เกี่ยวกับการรับสมัครฯ วัน เวลา และสถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ 

แนบทายประกาศเทศบาลตําบลปะทิว 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

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

วัน เดือน ป/เวลา กําหนดการ หมายเหตุ 

วันที่  ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ – ๘ มกราคม ๒๕๖๔ ปดประกาศรับสมัครสอบ  

 

ณ สํานักงานเทศบาลตําบล           

ป ะ ทิ ว   อํ า เภ อ ป ะ ทิ ว               

จังหวัดชุมพร 

วันที่  ๑๑ – ๑๙  มกราคม  ๒๕๖๔ รับสมัครสอบฯ  

วันที่  ๒๐ มกราคม  ๒๕๖๔   ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ 

วันที่  ๒๒ มกราคม  ๒๕๖๔   - สอบสัมภาษณ 

ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง 

วันที่  ๒๕  มกราคม ๒๕๖๔ ประกาศผลสอบฯ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
   

 
 
 


