
 
 

 
 
 

ประกาศศูนย์สุขภาพจิตที่ ๓ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

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

  ด้วยศูนย์สุขภาพจิตที่ ๓ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท
ทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิ ธีการ และ
เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน 
๒๕๕๒ และค าสั่งกรมสุขภาพจิต ที่ ๘๐๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอ านาจให้ข้าราชการ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต ในการสรรหา เลือกสรรและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ       
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

๑. ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  กลุ่มงานบริหารทั่วไป จ านวน ๓ อัตรา 

ดังรายละเอียดลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง (ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) 
ค่าตอบแทน   ๑๘,๐๐๐  บาท 
สิทธิประโยชน์   ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ระยะเวลาการจ้าง   ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ และพิจารณาต่อสัญญาจ้าง หากพนักงาน  

ราชการผู้นั้นผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
ก าหนด 

สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๓ ภายในบริเวณโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์    
ราชนครินทร์ เลขที่ ๒ หมู่ ๔ ต าบลท่าน้ าอ้อย อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 

 

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
คุณสมบัติท่ัวไป 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔)    ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต      

ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(๕)    ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่      

ในพรรคการเมือง  
(๖)    ไม่เป็นผู้ เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท า     

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(๘)    ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน

อ่ืนของรัฐ 
 

 หมายเหตุ... 
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หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ 
ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ มายื่นด้วย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย

ประกาศนี้  

๓.  การรับสมัคร 

๓.๑  วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์สุขภาพจิต 

ที่ ๓ ภายในบริเวณโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ เลขที่ ๒ หมู่ ๔ ต าบลท่าน้ าอ้อย อ าเภอพยุหะคีรี 
จังหวัดนครสวรรค์  โทร. ๐ ๕๖๒๖ ๗๒๘๙, ๐๘ ๑๖๘๐ ๙๙๗๙  ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่    
23 สิงหาคม ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.       

๓.๒  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 

๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จ านวน ๓ รูป 
(๒) ส าเนาแสดงผลการศึกษา ปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of 

Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จ
การศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 23 สิงหาคม ๒๕๖๒ 

ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น าหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติวุฒิการศึกษา ซึ่ง
จะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 

(๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ  ๑  ฉบับ 
(๔) ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ - 

นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบส าคัญทหารกองเกิน สด.๙ (เฉพาะผู้สมัคร
เพศชาย) จ านวนอย่างละ  ๑  ฉบับ 

ทั้งนี้  ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 

๓.๓  ค่าสมัครสอบ  ไม่มี 

๓.๔  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า  

เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอัน
เกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้ผู้สมัคร
ไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ
ส าหรับผู้นั้น 

 
4. การประกาศ... 



-๓- 
 

๔.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ 
และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๓ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ 

ทักษะ และสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่ 2 กันยายน ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์    
ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๓ www.mhc03.go.th และป้ายประชาสัมพันธ์ด้านหน้าอาคาร ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๓  

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และด้วยวิ ธีการ

ประเมิน ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ประเมินครั้งที่ ๑ 

๑. ความรู้ความสามารถท่ัวไป 
๒. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 

- ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานมิติส่งเสริม 
ป้องกัน ด้านสุขภาพจิต 
- ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานกับเครือข่ายและ
เขตสุขภาพ 
- ความรู้เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ ข้อมูลด้าน
สุขภาพจิต และวางแผนการด าเนินงานผ่าน
แผนงาน โครงการ 
- ความรู้เกี่ยวกับระบาดวิทยาเบื้องต้น 
- ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง 
อ านาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์
ของกรมสุขภาพจิต 

๑๐๐ การสอบข้อเขียน 

ประเมินครั้งที่ ๒ 
๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
๒. บริการที่ดี 
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
๔. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
๕. การท างานเป็นทีม 

๑๐๐ การสอบสัมภาษณ์ 

ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๓ จะด าเนินการประเมินครั้งที่ ๑ โดยการสอบข้อเขียนก่อน และผู้ผ่าน
การประเมินในครั้งที่ ๑ ดังกล่าว จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินในครั้งท่ี ๒ โดยการสอบสัมภาษณ์ต่อไป 

๖. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ ได้คะแนนในการประเมินความรู้ 

ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ แต่ละครั้ง ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้ที่

สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ไม่ต่ ากว่า   
ร้อยละ ๖๐ 

การจัดจ้าง... 
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การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ ความสามารถ 

ทักษะ และสมรรถนะ ๒ ครั้ง จะเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า   

ในกรณีที่ได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ  
และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ มากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

ทั้งนี้ หากคะแนนประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เท่ากันอีก  
จะพิจารณาจากล าดับที่ในการสมัครเข้ารับการเลือกสรรให้พิจารณาก าหนดเลือกความรู้ความสามารถ ทักษะ หรือ
สมรรถนะในเรื่องใด เพ่ือก าหนดให้เป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่าก็ได้  

๗. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร  
ศูนย์สุขภาพจิตที่  ๓ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบ              

ทางเว็บไซต์ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๓ www.mhc03.go.th และป้ายประชาสัมพันธ์ด้านหน้าอาคาร ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๓  
โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด 2 ปี นับแต่ 

วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

๘. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร  
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามท่ีศูนย์สุขภาพจิตที่ ๓ ก าหนด  

    ประกาศ  ณ  วันที่ ๓๐ กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
 

                 
(นางสาวสุริ  อุปมนต์) 

ผู้อ านวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



เอกสารแนบท้าย 
 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๓ 

ต าแหน่ง    นักวิชาการสาธารณสุข 
กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 
อัตราว่าง  ๓ อัตรา  
ค่าตอบแทน  18,๐๐๐ บาท 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิชาการสาธารณสุข ภายใต้การก ากับ แนะน าตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย   

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. ด้านการปฏิบัติการ 

 (1) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ส ารวจ รวบรวม ข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน  
เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค การควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ 
และการฟ้ืนฟูสุขภาพ รวมทั้ง การดูแลรักษาพยาบาล การจัดบริการสุขภาพ การสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 
การสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบกลไกและการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข เพ่ือช่วยในการ
เสริมสร้างระบบการสาธารณสุขที่ดี  

 (2) สรุปรายงานเกี่ยวกับการด าเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้าน
สาธารณสุข เสนอผู้บังคับบัญชา เพ่ือประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน 

 (3) ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยงานด้านสาธารณสุข เพ่ือน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน   
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ  

 (4) ร่วมพัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข และระบบ
บริการสุขภาพ โดยบูรณาการแบบองค์รวมว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข
และระบบบริการสุขภาพ และจัดท าคู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ สื่อสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้
ประชาชน มีความรู้ สามารถ ป้องกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ 

 (5) ปฏิบัติการในการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม การควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ  
การเฝ้าระวังโรค รักษาเบื้องต้น และติดตามฟ้ืนฟูสุขภาพในชุมชน ดูแลบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ ที่พร้อม
ใช้งาน เพ่ือพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข อย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง  

 (6) ช่วยจัดท าฐานข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข เช่น ข้อมูลของผู้ป่วย       
กลุ่มเสี่ยง บุคลากรทางด้านบริการสุขภาพ ประชากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ 
สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรภาคีเครือข่าย เพ่ือน ามาใช้ในการวิเคราะห์ ในการปรับปรุง
ระบบงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 (7) ให้บริการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษาเบื้องต้น สอบสวนสืบสวนโรค ติดตามผู้ป่วย ผู้สัมผัส   
เพ่ือการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพ และฟ้ืนฟูสุขภาพ เพ่ือให้ประชาชน     
มีสุขภาพที่ด ี

 
(8) ร่วมประเมิน... 
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(8) ร่วมประเมินสิ่งแวดล้อมการท างาน ประเมินสถานประกอบการ สถานบริการสาธารณะ  
สถานที่สาธารณะทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพ่ือการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 

 (9) ช่วยปฏิบัติงานส่งเสริม ควบคุม ก ากับมาตรฐาน การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์
และสาธารณสุข และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ   

2. ด้านการวางแผน 
 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
3. ด้านการประสานงาน 
 (1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
 (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
4. ด้านการบริการ 
 (1) ตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพและเหมาะแก่การน าไปใช้งาน     

อยู่เสมอ รวมทั้งสนับสนุนงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางสาธารณสุข เพ่ือให้การบริการดังกล่าวเป็นไป
อย่างราบรื่น  

 (2) สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยี แก่บุคคลภายในหน่วยงาน เพ่ือ
เป็นความรู้และให้สามารถด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 

 (3) ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดท าเอกสาร ต ารา คู่มือ เอกสารสื่อ เผยแพร่ในรูปแบบต่าง 
ๆ เพื่อการเรียนรู้และความเข้าใจในระดับต่าง ๆ ในงานด้านสาธารณสุข 

 (4) ร่วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองค์กร เพ่ือให้เป็นบุคลากรที่มีความ
ช านาญ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 (5) นิเทศงานด้านสาธารณสุขให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


