
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลคลองศก 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  

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

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลคลองศก อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ 
จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๑ ต าแหน่ง ๑ อัตรา  
  อาศัยอ านาจตามความในข้อ 18 และข้อ 19 ของประกาศคณะกรรมการพนักงาน 
ส่วนต าบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ก.อบต.จังหวัดสุราษฎร์ธานี) เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 25๔7 ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม 2547 (รวมที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) จึงประกาศรับ
สมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้ 

1. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) 

 ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก                   จ านวน  1 อัตรา 
 สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านบางปรุ  
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองศก 

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิผู้สมัคร 
 ผู้ที่จะได้รับจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

 (๑)  มีสัญชาติไทย 
 (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ (นับถึงวันเปิดรับสมัคร)   
 (๓)   ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๔)  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล 
 (๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 (๖)   ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
 (๗)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา  
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (๘)   ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 (๙)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  
 (๑๐)  ไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามมาตรฐานงานทั่วไป 
หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร 
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น 
 (๑๑)   ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
 (๑๒)  ไม่เป็นพระภิกษุสามเณร ตามหนังสื่อที่ ก.พ.ที่ นร.๐๙๐๔/ว๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๐ 
หนังสือส านักงาน ก.ท. ด่วนมาก ที่ มท. ๓๐๑๑/ว.๕๖๒๖ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๒๑ และออกตามความ 
ในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๑ 
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3. หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งค่าตอบแทนและระยะเวลา 
การจ้าง 
 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) 
 ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 
 รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ก. ท้ายประกาศฉบับนี้ 

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ 
 ผู้สนใจสามารถสอบถาม ขอดูรายละเอียดและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่ส านักปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองศก อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 21 - 30 กันยายน พ.ศ. 2563 
เวลา ๐8.30–16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) หมายเลขโทรศัพท ์0-7739–9998    

5. เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
 ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน 
พร้อมทั้งน าเอกสารฉบับจริง และส าเนารับรองความถูกต้อง ดังนี้  
 ๕.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๓ รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน 
ให้ผู้สมัครลงนามรับรองหลังรูปด้วย 
 ๕.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
 ๕.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 ๕.๔ ส าเนาประกาศนียบัตร/ส าเนาใบปริญญา/ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่ระบุสาขา 
และรายละเอียดจ านวนหน่วยกิตวิชาที่ศึกษา ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติ 
เฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบ จ านวน ๑ ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ
ภายในวันที่ปิดรับสมัคร กรณีที่หลักฐานทางการศึกษาดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ ให้แนบฉบับที่แปล 
เป็นภาษาไทยด้วย   
 ๕.๕ ใบรับรองแพทย์ปริญญาซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามประกาศที่คณะกรรมการกลาง 
พนักงานส่วนต าบลก าหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย จ านวน  ๑  ฉบับ 
 ๕.๖ ส าเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จ านวน ๑ ฉบับ 
 5.7 หนังสือรับรองการท างานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
และทักษะในงานที่จะต้องปฏิบัติไม่ต่ ากว่า 5 ปี  
 ๕.8 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)  เช่น ส าเนาทะเบียนสมรส ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว – สกุล 

  ส าหรับการรับสมัครในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป 
และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร  หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใด 
มีคุณสมบัติดั งกล่าวไม่ครบถ้วน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองศก  จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ 
ในการสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับการจ้างให้ด ารงต าแหน่งใดๆ 

 6. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
 -  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแข่งขัน ต าแหน่งละ ๑๐๐ บาท 
 -  ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่คืนให้ในทุกกรณี  
  ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนเมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรแล้ว 
เว้นแต่มีการยกเลิกการด าเนินการเลือกสรรครั้ งนี้ทั้ งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต 
จึงจะจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบแก่ผู้สมัครเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตเท่านั้น 
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         ๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองศก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรหลังจากได้ตรวจสอบ
คุณสมบัติถูกต้องแล้ว ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองศกและทางเว็บไซต์ 
www.klongsok.go.th 

         ๘. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก   
 รายละเอียดตามภาคผนวก ข.  (ท้ายประกาศฉบับนี้) 

          ๙. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
  คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกจะแจ้งก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกให้
ทราบอีกทใีนภายหลัง 

  ๑๐. เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ผ่านเกณฑ์ ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความความรู้
ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง ในแต่ละภาค ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 

          ๑๑. การประกาศผลการเลือกสรร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองศก จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร โดยเรียง
ตามล าดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ กรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนความ
เหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน  ให้ผู้
ได้รับเลขประจ าตัวเข้ารับการเลือกสรรก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

 ๑๒. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี 
 ๑๒.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองศก จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่
ได้มีการจ้างในต าแหน่งที่ว่างแล้ว และผู้ผ่านการเลือกสรรจะถูกยกเลิกจากการขึ้นบัญชีเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง 
ดังนี้ 
  (๑) มีการประกาศข้ึนบัญชีใหม่ 
  (๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้างให้ด ารงต าแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร 
  (๓) เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีมติในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างอ่ืน 
 ๑๒.๒ กรณีมีข้อสงสัย ให้ถือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เป็นที่สุด 

          ๑๓. การจ้าง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองศก จะด าเนินการจ้างตามล าดับที่ในประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่าน
การเลือกสรร เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่   11   กันยายน พ.ศ. 2563 
                  

 
 

                                                  (นายธีรยุทธ แต่งนวล) 
                                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองศก 
 

http://www.klongsok.go.th/


เอกสารแนบท้าย 
 

ภาคผนวก ก 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลคลองศก 

เรื่อง รับสมัครบคุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปน็พนักงานจา้ง  
ลงวันที่ 11 กันยายน 2563 

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 
 

 

ประเภท   พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้มีทักษะ) 

ชื่อต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก               จ านวน ๑ อัตรา 
 สังกัด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางปรุ 
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองศก           

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  สนับสนุนช่วยเหลือการปฏิบัติงานร่วมกับครูผู้ดูแลเด็ก หรืองานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือครูผู้ดูแลเด็กเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยประถมศึกษาให้มี  
ความรู้ ความคิด ความประพฤติ ความพร้อมและจัดแนวประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมที่สอดคล้องกับ
พัฒนาการของเด็ก 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
1. มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ทุกสาขาวิชา หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบไดไ้ม่ต่ ากว่านี้ 
2. เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่จะต้องปฏิบัติไม่ต่ ากว่า 5 ปี และทักษะ 

ของบุคคลดังกล่าวจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการท างาน 
จากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ 

ระยะเวลาการจ้าง 
 ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน วันที่ 30 กันยายน 2566 ตามระยะเวลาแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองศก อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
 อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 9,40๐ บาท (เก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) และให้ได้รับเงินเพ่ิม 
การครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) 

สิทธิประโยชน์  
 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ค่าตอบแทน 
และสิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างและตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 

****************************** 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้าย 
 

ภาคผนวก ข. 
หลักเกณฑ์และวิธีเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 

ท้ายประกาศองค์การบริหารสว่นต าบลคลองศก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจา้ง  
ลงวันที่ 11 กันยายน 2563 

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 
 

 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

สมรรถนะ คะแนน
เต็ม 

วิธีการประเมิน 

ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  
๑. ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความ
 หรือเรื่องราว 
๒. ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผล 
 ทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม เช่น หลักปรัชญาของ
 เศรษฐกิจพอพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 หรือ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ เป็นต้น 
๓. ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลง 
 ที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน 
๔. ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอ่ืน เช่น 
 สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ การคิดสรุป 
 หาเหตุผล และอุปมาอุปไมย เป็นต้น 
๖. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติราชการ เช่น  
 - รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560   
 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
 - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
  พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
  พ.ศ. 2542 
 - พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา 
  อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  
  พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
๗. ความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทย 

๑๐๐ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
(ปรนัย) เพ่ือทดสอบความรู้ 
ความสามารถทั่วไป โดย 
ค านึงถึงระดับความรู้ 
ความสามารถตามท่ีก าหนดไว้  
ในระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.)  
1. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) 
2. พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
3. นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) 
 ระยะยาว 

 
๑๐๐ 

 
 

โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
(ปรนัย) เพ่ือทดสอบความรู้ 
ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 



  - ๒ - 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

4. หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
5. หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการ 
 เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
6. การพัฒนาผู้เรียน 
7. การบริหารจัดการชั้นเรียน 
8. สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
9. การวัดและประเมินผลการศึกษา 
10. มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
11. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และ 
อุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 
และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ความเหมาะกับต าแหน่ง (ภาค ค.) สัมภาษณ์ 
เป็นการประเมินบุคคลโดยวิธกีารสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบ
เอกสาร เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ จาก
ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน ท่วงที
วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม  
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ 
ความสามารถพิเศษท่ีเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ 
และพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ 
 

100 โดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต 
ตรวจสอบเอกสาร เพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งหน้าที่ 

รวม ๓๐๐  

 

********************************************** 

 

 

 

 

 

 


