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ประกาศโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า 

เรื่อง    รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป 
 

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

  ด้วยโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการประเภทท่ัวไป ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง  หลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552  
ลงวันท่ี  11 กันยายน  2552  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  การกําหนดลักษณะ
งานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลง
วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2547 ประกอบกับคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   ท่ี  1626//2551  ลง
วันท่ี  22  ธันวาคม  2551  เรื่องการมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับพนักงานราชการ  และหนังสือ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  ท่ี  ศธ  04148/2340  ลงวันท่ี  13  มิถุนายน  2557 
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี ้

1.  ช่ือตําแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน 
 1.1    ตําแหน่งครูผู้สอน                   
  กลุ่มงานบริหารท่ัวไป  
  ขอบข่ายงานท่ีจะให้ปฏิบัติ   ปฎิบัตงิานเก่ียวกับการสอน  โดยการสอนและอบรมความรู้สามัญ
และหรือวิชาชีพตามหลักสูตร การกํากับดูแลความประพฤติ การรักษาวินัยการเตรียมการสอน การวัดผล
ประเมินผล การจัดทําสื่อการเรียนการสอน  การแนะแนว  และการให้บริการทางวิชาการ และด้านอ่ืนๆ แก่
นักเรียน ผู้ปกครอง/ชุมชน  และหรือการประเมินเด็กเป็นรายบุคคลจําแนกประเภทความพิการและจัดทําแผนการ
ศึกษารายบุคคล  เพ่ือให้บริการทางการศึกษาตามระดับความพิการและพิจารณาอุปกรณ์เครื่องช่วยท่ีเหมาะสมกับ
เด็กให้สามารถช่วยตัวเองได้ รวมท้ังส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนให้เด็กได้เหมาะสมกับความต้องการจําเป็น
เฉพาะรายสั่งสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และงานอ่ืน  ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
  อัตราว่าง       
  -  โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า  กลุ่มงานบริหารท่ัวไป  สาขาวิชาเอกภาษาไทย จํานวน  1  อัตรา 
  ค่าตอบแทน       เดือนละ   18,000   บาท 
  สิทธิประโยชน ์    ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547   
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 ระยะเวลาการจ้าง    จะทําสัญญาจ้างครั้งแรกในปีงบประมาณ  2555 เพ่ือทดลองปฏิบัติงาน 
ก่อน   ถ้าพนักงานราชการผู้นั้นผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีท่ี  คพร.กําหนด
แล้วก็จะให้ต่อสัญญาจ้างได้คราวละไม่เกิน  4  ปี  ตามแผนกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการของ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสตูล 
 

2.   คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
  2.1  คุณสมบัติท่ัวไป   
  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรทุกตําแหน่งจะต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปดังต่อไปนี้ 
        (1)   มีสัญชาติไทย 
 (2)   มีอายุ  18 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป 
 (3)   ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (4)   ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหนา้ท่ีได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่
สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
 (5)  ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรค 
การเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
 (6)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เพราะกระทํา 
ความผิด ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   ไม่เป็นผู้
บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
 (7)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ   
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ         
 หมายเหตุ     ผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ 
ลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือ 
ลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน   
 2.2    คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
  2.2.1   เป็นผู้มีวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรทีางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืนท่ี  ก.ค.ศ.
รับรอง  และกําหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา และมี
วิชาเอกตรงกับท่ีกําหนดในข้อ  1.1 
        2.2.2  ต้องเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา หรือ
ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือได้รับการยกเว้นจากคุรสภา 
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3.  การรับสมัคร 
 3.1  วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร 
           ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ีห้องประชุมธารปลิว โรงเรียนอนุบาลทุ่ง
หว้า   ตั้งแต่วันจันทรท่ี์  30  มิถุนายน  พ.ศ.2557  ถึงวันศุกรท่ี์  4   กรกฎาคม  พ.ศ.2557   ในวันและเวลา
ราชการ โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ตามข้อ 3.3 
 3.2   หลักฐานท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
  (1) สําเนาปริญญาบัตร หรือวุฒบิัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน ท่ีแสดงว่าเป็นผู้ 
มีวุฒิการศึกษาและสาขาวิชาเอกตรงกับตําแหน่งท่ีสมัคร  โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มี
อํานาจอนุมัติด้วยแล้วภายในวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย  อย่างละ  1  ฉบับ     

  ในกรณีท่ีไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้  ให้นําหนังสือ
รับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให้  โดยระบุชื่อปริญญา หรือวุฒิบัตร รวมท้ังสาขาวิชาเอกท่ีสําเร็จการศึกษาและ
วันท่ีท่ีได้รับอนุมัติปริญญานั้น  ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันเปิดรับสมัครวันสุดท้ายมายื่นแทนก็ได้ 
 (2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน  อย่างละ 1 ฉบับ  
 (3) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 2.5 x 3  ซ.ม.  โดยถ่าย 
มาแล้วไม่เกิน  1  ปี  (นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย)  โดยสามารถตรวจสอบและมองดูได้ว่าเป็นรูปถ่ายของ
ผู้สมัครจริง  จํานวน  3  รูป 
  (4) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือสําเนาหนังสือรับรองสิทธิใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพคร ูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือได้รับการยกเว้นจากคุรสภาท่ีทางสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาออก
ใบอนุญาตให ้  จํานวน 1  ฉบับ    
  (5) หลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ  ชื่อสกุล  หรือหนังสือรับรอง  
บุคคล  ทะเบียนสมรส ฯลฯ พร้อมสําเนา  จํานวน 1 ฉบับ 
  (6) ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน  ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ ก.พ.   
ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2535)  ซึ่งแพทย์ออกให้มาแล้วไม่เกิน  1  เดือน 
 (7) หนงัสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)  จํานวน  1  ฉบับ 
     ท้ังนี้  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้
ด้วย  หลักฐานตามข้อ  (1) - (2)  และ (4) - (5)  ให้นําต้นฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัครด้วย 
 3.3   ค่าธรรมเนียมสอบ 
  ผูส้มัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ     จํานวน   200   บาท 
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 4.  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร  
พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยตนเอง  ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร   
ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆหรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งท่ีสมัครสอบ  อันมีผลทําให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ
สมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับ 
ผู้นั้น และโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้าจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบด้วย 
 

5.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  
 โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเิข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันท่ี  7  มิถุนายน  
พ.ศ.2557   ณ  โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า และทาง www.anubantw.ac.th 
 

6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร  วัน  เวลา  และสถานท่ีเลือกสรร 
 โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า  จะดําเนินการประเมินสมรรถนะโดยการทดสอบความรู้ความสามารถท่ัวไป  50  
คะแนน ,  ความรู้ความสามารถเก่ียวกับวิชาเอก  50  คะแนน  และประเมินสมรรถนะคุณลักษณะของบุคคลเพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)   50  คะแนน   ตามตารางดังนี้ 
 

วัน  เวลา สมรรถนะ 
คะแนน 
เต็ม 

วิธีการประเมิน หมายเหตุ 

8  กรกฎาคม  2557 
09.00 น. เป็นต้นไป 

 
 

8  กรกฎาคม  2557 
13.00 น.  เป็นต้นไป 

ประเมินสมรรถนะโดยการ 
 - ทดสอบความรู้ความสามารถท่ัวไป  
 - ทดสอบความรู้ความสามารถเก่ียวกับ 
   วิชาเอก 
-  ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง   
   (คุณลักษณะของบุคคล) 

 
50 
50 
 
50 

 
สอบข้อเขียน 
สอบข้อเขียน 
 
สอบสัมภาษณ์ 

-  สถานท่ีในการ
เลือกสรรจะแจ้งให้
ทราบในวันประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การประเมิน
สมรรถนะ 
 

 

7.  เกณฑ์การตัดสิน    
ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละภาคไม่ต่ํา

กว่าร้อยละ  60   การจัดเรียงลําดับจะเรียงจากผู้สอบผ่านเกณฑ์ท่ีได้คะแนนรวมสูงสุดจากมากไปหาน้อย         
ถ้าได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนสอบประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าอยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า      
ถ้าได้คะแนนสอบประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากันอีก  ให้ผู้ได้คะแนนสอบความรู้ความสามารถเก่ียวกับ
วิชาเอกมากกว่าอยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า  หากคะแนนสอบความรู้ความสามารถเก่ียวกับวิชาเอกเท่ากันอีก ให้ผู้ได้
คะแนนสอบความรู้ความสามารถท่ัวไปมากกว่าอยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า  ถ้าหากคะแนนสอบความรู้ความสามารถ
ท่ัวไปเท่ากันอีกจะจัดลําดับโดยการสุ่มแบบธรรมดา (จับสลาก)  การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได้ 
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8. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 

โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรโดยเรียงตามลําดับคะแนนจากผู้ท่ีได้
คะแนนรวมสูงสุดเรียงลงไปตามลําดับตามเกณฑ์ท่ีกําหนดในข้อ  7  ณ  โรงเรียนอนบุาลทุ่งหว้า และทาง 
www.anubantw.ac.th  ในวันท่ี  9  มิถุนายน  2557   โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป
เม่ือเลือกสรรครบกําหนด  1  ปี นับแต่วันข้ึนบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตําแหน่งเดียวกันและสาขา
วิชาเอกเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี    การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรนี้จะถือเป็นการเรียกตัวผู้เลือกสรรได้
ท่ีอยู่ในลําดับท่ีท่ีสามารถทําสัญญาจ้างได้ตามจํานวนตําแหน่งว่างท่ีกําหนดตามประกาศนี้ด้วย   และผู้ผ่านการ
เลือกสรรจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีเปน็รายบุคคลในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

8.1 ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตําแหน่งท่ีเลือกสรรได้ 
8.2 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจัดจ้างภายในเวลาท่ีกําหนด 
8.3 ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการตามกําหนดวันเวลาท่ีส่วนราชการกําหนด 
8.4 ตรวจสอบพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครนี ้

 

9.  การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
        ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบท่ีกําหนด  โดยเริ่มสัญญาจ้างตั้งแต่วันท่ี      
15  กรกฎาคม  ถึงวันท่ี 30  กันยายน  2557 ในช่วงเวลาดังกล่าวถือว่าเป็นการทดลองการปฏิบัติงานและหาก
ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการในประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  พ.ศ.2547  แล้วก็จะให้ต่อสัญญาจ้างได้คราว
ละไม่เกิน  4  ปี  ท้ังนี ้ ข้ึนอยู่กับภารกิจว่ายังมีความจําเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติงานต่อเนื่องหรือไม่  และตามกรอบอัตรา
พนักงานราชการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูลรวมท้ังจากผลการประเมินการปฏิบัติงานใน
แต่ละปีด้วย และหากตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นผู้ขาดคุณสมบัติฯ  ให้ถือว่าผลการ
เลือกสรรเฉพาะรายนั้นๆ เป็นโมฆะ และจะยกเลิกการจ้างทันที  
 

       ประกาศ  ณ  วันท่ี  20  มิถุนายน  พ. ศ. 2557 
 
 

    
        (นายเทียนชัย  พิสิฐธาดา) 
                              ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า 
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ปฏิทินการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป  

โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 
 

ท่ี ข้ันตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ปี หมายแหตุ 

๑ ประกาศรับสมัคร ๒๐ – ๒๗  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗  

๒ รับสมัคร ๓๐ มิถุนายน - ๔ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  

๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร ๗  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  

๔ สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ ๘  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  

๕ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ๙  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  

๖ รายงานตัว  ๑๐  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  

๘ จัดทําสัญญาจ้างท่ีโรงเรียน   ๑๕  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  
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หลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการท่ัวไป 
แนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการท่ัวไป 

******************** 
1. ภาค ก ความรู้ความสามารถท่ัวไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  
 - ความรู้ความสามารถท่ัวไป ทดสอบความสามารถด้านภาษา ตัวเลข และความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับความ
   เคลื่อนไหวทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง  
 - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับท่ี 3) 
   พ.ศ. 2553  
 - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
   พ.ศ. 2551 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553  
 - ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547  
 - พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  
 - ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  
  1. วินัยและการรักษาวินัย  
  2. คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม  
  3. มาตรฐานวิชาชีพ  
  4. จรรยาบรรณวิชาชีพ  
  5. สมรรถนะวชิาชีพ  
2. ภาค ข ความรู้ความสามารถวิชาเอก (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  
3. ภาค ค ประเมินความเหมาะสมของบุคคล (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) โดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ดังต่อไปนี้  
 - ประวัต ิความสามารถ และประสบการณ์  
 - บุคลิกภาพ  
 - การมีปฏิภาณไหวพริบ  
 - ท่วงทีวาจา เชาว์ปัญญา  
 - เจตคต ิ 
     ตารางการประเมินสมรรถนะ  

วัน / เดือน / ปี รายการประเมิน คะแนนเต็ม 
 

8  กรกฎาคม 2557 
09.00 น. – 10.30 น.  
10.30 น. – 12.00 น.  
13.00 น.  เป็นต้นไป  

 

 
ภาค ก ความรู้ความสามารถท่ัวไป  
ภาค ข ความรู้ความสามารถวิชาเอก  
ภาค ค ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
(สัมภาษณ์) 
 

 
 

50 คะแนน  
50 คะแนน  
50 คะแนน  
 


