
 
ประกาศจังหวัดลพบุรี 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 
       

  ด้วยจังหวัดลพบุรี  จะด าเนินการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ             
ในต าแหน่งต่างๆ ดังนี้ 
         ๑) ต าแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน  จ านวน  ๑  อัตรา 
           ๒) ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ    จ านวน  ๑  อัตรา 

                 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๕ มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือส านักงาน ก.พ.ที่  นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที ่           
๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒๐ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒๐ ลงวันที่        
๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ และหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๒/ว ๒๕๕๕ 
ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ          
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

         ๑. ต ำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ 
               ๑) ต าแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน  ต าแหน่งเลขที่ ๑๒๒๑๓ ฝ่ายแผนงาน
และสารสนเทศ กลุ่มอ านวยการ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี       
อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๑,๕๐๐ - ๑๒,๖๕๐ บาท   
   ๒) ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่ ๑๓๔๘๑ กลุ่มงานเภสัชกรรม 
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี โดยวุฒิปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตร ๕ ปี) อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๕,๘๐๐ - ๑๗,๓๘๐ บาท และวุฒิปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตร ๖ ปี) อัตราเงินเดือน ระหว่าง ๑๗,๕๐๐ - ๑๙,๒๕๐ บาท    

  ๒. จ ำนวนต ำแหน่งว่ำง 
           ๑) ต าแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน  จ านวน  ๑  อัตรา 
           ๒) ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ    จ านวน  ๑  อัตรา 

๓. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติของต ำแหน่ง    
   ๓.๑ ต าแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน 
          ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา     
ระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านเวชสถิติ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ 
แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

๑) ด้านปฏิบัติการ... / ๒                                                                                              
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        ๑) ด้านปฏิบัติการ  
       (๑)  ให้บริการในงานเวชระเบียน อย่างมีมาตรฐานเพ่ือการรักษา ดูแล
สุขภาพผู้ป่วย  

           (๒)  ให้บริการ จ าแนกประเภทผู้ป่วย เพ่ือการส่งผู้ป่วยไปรับการรักษา    
กลุ่มเฉพาะโรค ได้อย่างถูกต้อง  
           (๓) ให้รหัสทางการแพทย์ตามมาตรฐานได้อย่างถูกต้องเพ่ือใช้ประกอบการ
ปฏิบัติงาน ของบุคลากรทางการแพทย์  

           (๔)  เก็บรวบรวมข้อมูลทางการแพทย์ เพ่ือจัดท ารายงาน และน าเสนอ
เจ้าหน้าที่ระดับสูงขึ้นไป     
              ๒) ด้านบริการ 
             (๑) ให้บริการข้อมูลเวชระเบียนและสถิติประเภทต่าง ๆ แก่หน่วยงาน        
ที่เกี่ยวข้อง บุคลากร ทางการแพทย์ ประชาชน เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ศึกษา อ้างอิง     
วางแผนงานต่างๆ  

           (๒)  ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่าง ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 

๓.๒ ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ  
   ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ
ในการท างานปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้        
รับมอบหมาย 
         ๑) ด้านปฏิบัติการ 
          (๑) บริการทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุขเบื้องต้น เพื่อบรรลุผลการรักษา 
ป้องกัน ควบคุมโรค และประชาชนเกิดความปลอดภัยในการใช้ยา สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

    (๒) คุ้มครองผู้บริโภค ตรวจวิเคราะห์ ประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น 
ด้านยา สมุนไพร ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการ ได้มาตรฐานเป็นธรรมและปลอดภัย 
    (๓) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ก าหนดแนวทาง ติดตาม ประเมินผล    
ทางวิชาการ เบื้องต้น เพ่ือพัฒนางานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภค 
    (๔) จัดท า พัฒนามาตรฐาน แนวทาง คู่มือเบื้องต้นทางเภสัชกรรม        
เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภค สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน 
        ๒) ด้านวางแผน 
     วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของ
หน่วยงานหรือโครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

 ๓) ด้านประสานงาน... / ๓   
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   ๓) ด้านประสานงาน 
    (๑) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือ
หน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
    (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   ๔) ด้านบริการ 
    (๑) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา ชี้แจง เกี่ยวกับงานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข 
การคุ้มครองผู้บริโภคในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย ญาติ หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป        
เพ่ือให้ผู้สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 
    (๒) จัดเก็บข้อมูล ให้บริการข้อมูลเบื้องต้นทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข 
การคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือให้สอดคล้อง สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน  และใช้ประกอบการพิจารณา       
ก าหนดแผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ   

     (๓) สอน นิเทศ ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีทางเภสัชกรรม      
เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภคแก่นักศึกษา บุคลากรสาธารณสุข เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ      
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

  ๔. คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะต้องห้ำมและคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งของผู้มีสิทธิ
สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก 
                  ๔.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
       ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้ 

๑) คุณสมบัติทั่วไป 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร) 

  (๓) เป็นผู้ เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ  

๒) ลักษณะต้องห้าม  
  (๑) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

  (๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต 
หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดใน กฎ ก.พ.  

  (๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ  หรือถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัติ หรือตามกฎหมายอื่น      

  (๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม  

(๕) เป็นกรรมการ... / ๔ 
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  (๕) เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหาร

พรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง      
  (๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๗) เป็นผู้ เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้        

จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือ      
ความผิดลหุโทษ 

  (๘) เป็นผู้ เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจาก
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

  (๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิด
วินัยตามระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ หรือตามกฎหมายอื่น 

  (๑๐) เป็นผู้ เคยถูกลงโทษ ไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตาม
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ หรือตามกฎหมายอื่น        

  (๑๑) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือ    
เข้าปฏิบัติงานหน่วยงานของรัฐ ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม           
ข. (๔) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมี   
ลักษณะต้องห้ามตาม (๘) หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมี
ลักษณะต้องห้ามตาม (๑๐) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณี   
ออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่  ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการ          
ไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ ทั้งนี้  ตามหนังสือกรมสารบรรณ
คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่  นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่  ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕                  
ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 

๔.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
๑) ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนเวชสถิติปฏิบัติงำน  

     (๑) ได้รับประกาศนียบัตรซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ป ี
ต่อจากประโยคมัธยมศึกษา ตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญทางการพยาบาล เวชสถิติ หรือทางอ่ืนที่ ก.พ. ก าหนด
ว่าใช้เป็นคุณสมบัติ เฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

(๒) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน  
(๓) ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ ก.พ. ก าหนดว่า    

ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ ต าแหน่งนี้ได ้
๒) ต ำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติกำร ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน        

ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์  และได้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขา           
เภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม 

๕. ก าหนดการ... / ๕                                                                                           
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      ๕. ก ำหนดกำรและวิธีกำรรับสมัคร 

๕.๑ สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดรับใบสมัคร        
และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่  ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา 
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช   
                   ๕.๒ ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที ่๑ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
                           ๕.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ๒๐๐ บาท  
                 ๕.๔ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
              ๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า (แต่งกายสุภาพ)  
ขนาด ๑ นิ้ว โดยถา่ยครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันที่เปิดรับสมัคร) จ านวน ๓ รูป 
                ๒) ส าเนาวุฒิการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็น         
ผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร อย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจาก      
ผู้มีอ านาจอนุมัติ ภายในวันที่ปิดรับสมัคร  
    กรณียังไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้     
ก็ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ได้รับอนุมัติ
ปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 
                           ๓) ส าเนาใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ จ านวน ๑ ฉบับ 
          ๔) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ 
          ๕) ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล ฯ     
         ๖) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค        
ที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) ซึ่งได้แก่ 
     (๑) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจ    
ของสังคม           

(๒) วัณโรคในระยะอันตราย 
     (๓) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
     (๔) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
     (๕) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า ส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 

  ๖. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือกและก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่คัดเลือก 
      คณะกรรมการคัดเลือกจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และก าหนด   
วัน เวลา สถานที่คัดเลือกให้ทราบ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช และทาง 
www.kingnaraihospital.go.th ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  
 

๗. หลักสูตรและ... / ๖  
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  ๗. หลักสูตรและวิธีกำรคัดเลือก 
     คณะกรรมการคัดเลือกจะด าเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ 

  ๘. เกณฑ์กำรตัดสิน 
     เกณฑก์ารพิจารณาคัดเลือกบุคคลจะพิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้ 

๑) ประสบการณ์ท างาน   ๑๐  คะแนน 
๒) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ๑๐  คะแนน 
๓) การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ  ๒๐  คะแนน 
๔) ความสามารถในการสื่อความหมาย ๒๐  คะแนน 
๕) การท างานเป็นทีม   ๒๐  คะแนน 
๖) ความรับผิดชอบ   ๒๐  คะแนน 

รวม  ๑๐๐  คะแนน  

   โดยผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 

      ๙. กำรประกำศขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 
     ๙.๑ จังหวัดลพบุรีจะประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกโดยเรียงล าดับที่จาก 
ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาที่เชื่อมโยงกับระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะที่ ก.พ. และจังหวัดลพบุรีก าหนด ในกรณีที่ผู้ได้รับคัดเลือกได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ได้รับ       
เลขประจ าตัวสมัครเข้ารับการคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า   
                     ๙.๒ การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก จะขึ้นบัญชีไว้  ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการ      
ขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้ อีกและได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ใหม่แล้ว             
บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก       

๑๐. กำรบรรจุและแต่งตั้ง 
            ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้ ได้รับคัดเลือก  
โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น ตามที่ระบุไว้ในประกาศ        
รับสมัครในอัตราที่ ก.พ. ก าหนด 

                   ๑๑. เงื่อนไข ข้อควำมอ่ืนๆ ที่ผู้สมัครควรทรำบ 
                             ผู้ได้รับคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งดังกล่าว ต้องอยู่ปฏิบัติงานในต าแหน่ง
ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยห้ามย้ายหรือโอนไปส่วนราชการอ่ืน เว้นแต่ลาออก
จากราชการ 
 
 

จังหวัดลพบุรี... / ๗ 
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    จังหวัดลพบุรี จะด าเนินการคัดเลือกด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาค ดังนั้น         
หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการคัดเลือก หรือ มีพฤติการณ์ในท านองเดียวกัน         
โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และกรุณาแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีทราบด้วย 

              ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๖  มกราคม  ๒๕๖๐ 

      นายภานุ  แย้มศรี 
              (นายภานุ แย้มศรี) 
           ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี   
 


