
 
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลรูสะมิแล 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภทท่ัวไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 

ในตำแหน่งนักวิชาการคลัง ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ 
--------------------------------------- 

  ด้วย  เทศบาลตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี จะดำเนินการสอบคัดเลือก
พนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่งนักวิชาการคลัง ระดับ
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ  

  เพ่ือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปัตตานี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๒6 พฤศจิกายน ๒๕๔๕ (และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) 
ข้อ 82, ข้อ 83, ข้อ 84, ข้อ 85, ข้อ 86, ข้อ 87, ข้อ 88, ข้อ 89 และข้อ 90 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
เพ่ือแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  ๑. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือกฯ 
       ตำแหน่งนักวิชาการคลัง ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ    จำนวน  ๑  อัตรา 

  ๒. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก 
                        ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบั ติเฉพาะ
ตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก ก) 

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือกฯ 
       ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกฯ ยื่นใบสมัครสอบพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่         
งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ตั้งแต่วันที่    
24 กุมภาพันธ์  2560 - 13 มีนาคม ๒๕60  ในวันและเวลาราชการ 

4. เอกสารและหลกัฐานที่จะต้องยื่นในวันรับสมัครสอบคัดเลือกฯ  ประกอบด้วย 
(๑)  ใบสมัครสอบคัดเลือกฯ  
(๒)  รูปถ่ายหน้าตรง  ขนาด  1  นิ้ว      จำนวน  3  รูป 
(๓)  แบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง    จำนวน  ๑  ชุด 

                                     (เอกสารหมายเลข 2)                 
(4)  สำเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาล      จำนวน  ๑  ชุด 
(5)  สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานเทศบาล     จำนวน  ๑  ฉบับ 
(6)  สำเนาคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง จำนวน  ๑  ฉบับ 
(7)  ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม   จำนวน  ๑  ฉบับ 

                                      ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2545 
(8)  หนังสือยินยอมจากนายกเทศมนตรีต้นสังกัด อนุญาตให้สมัคร จำนวน  1  ฉบับ 
      สอบคัดเลือกฯ (เอกสารหมายเลข 3) 
(9)  เอกสารอ่ืน ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล  (ถ้ามี) 

 
 
          /สำหรับการรับสมัคร... 
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  สำหรับการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ ตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ หากภายหลังปรากฏว่า
ผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ รายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ   
ในการสมัครสอบคัดเลือกฯ และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ได้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ 

 5. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกฯ 
      ผู้สมัครสอบจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการสอบ จำนวน ๒๐๐.-บาท (สองร้อยบาทถ้วน)  

  6. การประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิเขา้สอบคดัเลือก   
      รายชื่อผู้มีสิทธิ เข้าสอบคัดเลือกฯ จะประกาศให้ทราบ ในวันที่  14 มีนาคม 2560            
ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเทศบาลตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 

  7. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบ  
   คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ กำหนดคะแนนรวม  ๓๐๐  คะแนน  แยกเป็นดังนี้ 

  (๑) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
            ทดสอบความรู้ความสามารถและความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชา         
การควบคุมงาน การตรวจสอบการปฏิบัติงาน การให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงาน การติดต่อประสานงาน 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับทั่ว ๆ ไป ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและหลักวิชาเกี่ยวกับการปรับปรุงงาน 
นโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการที่สังกัดและอ่ืน ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งตามแนวที่ระบุไว้     
ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ทั้งนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย (ผนวก ข) 

  (๒) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ภาค ข (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
            ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตามที่
ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย (ผนวก ค) 

  (๓) ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค (สอบสัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
            ประเมินบุคคลด้วยวิธีสัมภาษณ์ หรือประเมินตามเอกสาร หรือวิธีการอ่ืน ๆ เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ โดยมีแบบแสดงรายการการให้คะแนนให้ชัดเจนในด้านความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านความประพฤติ และด้านคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง หรือด้าน
อ่ืนเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม 
   การตัดสินว่าผู้ ใดเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ให้ถือเกณฑ์ว่า ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนน           
ในแตล่ะภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ  

  8. กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก 
      (๑) คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ จะทำการสอบคัดเลือกภาคความรู้ ความสามารถ
ทั่วไป (ภาค ก) ในเวลา ๐๙.๐๐ - ๑0.3๐ น. และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เวลา ๑0.๓๐ - 
๑2.0๐ น. ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมท้องถิ่นรวมใน ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี 
      (๒)  ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) สอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา ๑4.0๐ น. เป็นต้นไป 
ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมท้องถิ่นรวมใน ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี 

  9. การแต่งกาย 

       ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกฯ จะต้องแต่งกายเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว ในวันสอบข้อเขียน
และสอบสัมภาษณ์ โดยนำบัตรประจำตัวพนักงานเทศบาลและบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบมาแสดงตัวในวันที่เข้าสอบ
คัดเลือกฯ ด้วย 
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  ๑0. ข้อห้ามสำหรับพระภิกษุสามเณร  
      พนักงานเทศบาลที่อยู่ในระหว่างการลาอุปสมบท ไม่มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกฯ ตามหนังสือ

สำนักงาน ก.ท. ด่วนมาก ที่ มท 0311/ว 5626 ลงวันที่ 23 มกราคม 2521 เรื่อง พระภิกษุสมัครสอบ 

  ๑1. เกณฑ์การตัดสิน  
      การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบคัดเลือกฯ ได้ ให้ถือเกณฑ์ว่า ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่     

ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ การสอบคัดเลือกฯ จะต้องสอบตามหลักสูตรทุกภาค 

  ๑๒. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
    เทศบาลตำบลรูสะมิแล จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกฯ ได้เรียงลำดับที่จากผู้สอบ         

ได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสม  
กับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนน
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับ   
ที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจำผู้สมัครสอบก่อน เป็นผู้อยู่ใน
ลำดับที่สูงกว่า ทั้งนี้ ประกาศผลสอบภายในวันที่ 3 เมษายน 2560 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรูสะมิแล 
อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 

๑๓. การขึ้นบัญชี  
   เทศบาลตำบลรูสะมิแล ประกาศขึ้นบัญชีผ่านผู้สอบคัดเลือกฯ จำนวน 2 เท่า ของอัตราว่าง

ตามที่ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ โดยต้องเรียกรายงานตัว ผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ 1 ภายใน 30 วัน และ
เมื่อได้มีการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกฯ ได้ตามจำนวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้งแล้ว บัญชีสำรองให้ยกเลิก  

๑4. การบรรจุและแต่งตั้ง  
   นายกเทศมนตรีจะแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างของเทศบาลตามลำดับที่ใน

ประกาศฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปัตตานี  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่    ๒๙    พฤศจิกายน  พ.ศ. 256๔ 

 
 (นางอนงค์  คารวนันทน์) 
 นายกเทศมนตรีตำบลรูสะมิแล 
 

 
 
 
 
 

 



 (เอกสารหมายเลขที่  ๑) 
ใบสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภทท่ัวไป 
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการคลัง  

ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ 
เทศบาลตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 

๑. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).................................................................นามสกุล............................................................ 

๒. วัน เดือน ปีเกิด.................................................................................อายุปัจจุบัน.................................................ป ี

๓. ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง........................................................................ระดับ....................ขั้น.............................บาท 

    กอง/สำนัก.......................................เทศบาลตำบล.........................................จังหวัด........................... 
    ดำรงตำแหน่งปัจจุบันเมื่อวันที่.................................................เดือน.........................................พ.ศ........................ 
๔. วุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (ระบุวุฒิที่ได้รับทุกวุฒิ) 

    ๔.๑................................................................................... .......................................................................................    

    ๔.๒............................................................................................................................. ............................................. 

    ๔.๓............................................................................................................................. ............................................. 

๕. ขอสมัครเข้าสอบคัดเลือกในตำแหน่ง.................................................เทศบาลตำบลรูสะมิแล ทั้งนี้  
    ได้แนบเอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัครมาพร้อมด้วยแล้ว  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามี 
    คุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครสอบคัดเลือกในตำแหน่ง.............................................................. ........................... 
    และขอรับรองว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ 

 
      ลงชื่อ...........................................................ผู้สมัคร 

                   (...........................................................) 

        ยื่นใบสมัครในวันที่...............เดือน.................................พ.ศ. ................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

คำรับรองความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
ก. ความเหมาะสมในการได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือก 
  ยังไม่เหมาะสม   เหมาะสม                เหมาะสมมาก 

ข. ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอ่ืน.............................................................................................. ................................... 

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

 

 
        ลงชื่อ.....................................................................  

                      (...........................................................) 

                      ตำแหน่ง...............เดือน.................................พ.ศ. ................. 
     

 
 

 หมายเหตุ  :   ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ที่สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลรสูะมิแล  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

 

รูปถ่ายขนาด 

๑ น้ิว 



(เอกสารหมายเลข  3) 
 
 
 
 
 

หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรี 
อนุญาตให้พนักงานเทศบาลสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภทท่ัวไป 

ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 
 
        ที่.................................................................... 

      วันที่......................เดือน...............................พ.ศ. ..................... 

  ข้าพเจ้า....................................................................................................ตำแหน่ง  นายกเทศมนตรี 

................................................อำเภอ/กิ่งอำเภอ....... ......................................จังหวัด................................................... 

อนุญาตให้.............................................................................................. .................................ซึ่งเป็นพนักงานเทศบาล 

สำนัก/กอง....................................................เทศบาลตำบล........................................อำเภอ....................................... 

จังหวัด............................................... .......................สมัครเข้าสอบคัดเลือกตามประกาศเทศบาลตำบลรูสะมิแล เรื่อง  
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง        
........................................... ........................................... และยินยอมให้โอนไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้ หากผ่าน
การสอบคัดเลือกฯ 
 
 
      ลงชื่อ.................................................................... 

                     (...................................................................) 

         ตำแหน่ง.............................................................. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(เอกสารหมายเลข  2) 
 

แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภทท่ัวไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 

ในตำแหน่งนักวิชาการคลัง ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ 
 

ตอนที่ ๑   ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับการประเมิน (สำหรับผู้รับการประเมินกรอก) 

๑. ชื่อและนามสกุลของผู้รับการประเมิน................................................................................................................. 

๒. วุฒิการศึกษา................................................สาขาวิชา.........................................ระดับการศึกษา..................... 

๓. เริ่มรับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่.....................................เดือน..........................................พ.ศ. .......................... 

    ตำแหน่ง...................................................................................................................... ........................................ 

๔. ประวัติการศึกษา (ให้บันทึกวุฒิการศึกษาตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและวุฒิการศึกษาสูงสุด) 
      คุณวุฒ ิ                       วิชาเอก                ปีที่สำเร็จการศึกษา                สถาบัน 
……………………..             ………………………             ……………………….             …………………… 
……………………..             ………………………             ……………………….             …………………… 
……………………..             ………………………             ……………………….             …………………… 

๕. ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง...................................................ระดับ.................................ขั้น....................................... 

    กอง.................................................เมื่อวันที่...................................เดือน..............................พ.ศ.  .................... 

๖. ประวัติการถูกดำเนินการทางวินัย (ถ้ามี) 

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

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

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

๗. ผู้รับการประเมินรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องเป็นจริง 
 
 
 
 
                                                                   ลงชื่อ....................................................ผู้รับการประเมิน 

                                                                         (....................................................) 

                                                                    ตำแหน่ง................................................... 

                                                          วันที่........................เดือน.........................พ.ศ. ................ 
 
 
 

 
 
 

 



-๒- 
 
 

ตอนที่ ๒ รายการประเมินคุณลักษณะบุคคล คะแนน คะแนนที่ได้รับ 
๑. ความประพฤติ 
   เป็นการพิจารณาอุปนิสัยและความประพฤติส่วนตัวตลอดจน
การปฏิบัติงานตามนโยบาย ระเบียบ แบบแผน  และข้อบังคับ
ของส่วนราชการนั้น ๆ การรักษาวินัยข้าราชการจากประวัติ
ส่วนตัว  ประวัติการทำงานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน ๆ  
 

๒๐  

๒. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
   เป็นการพิจารณาความตั้งใจในการทำงาน ความมุ่งมั่นที่จะ
ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จเป็นผลดี การไม่ละเลยต่องาน 
รวมถึงความเต็มใจและความกล้าที่จะรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นไม่ปัดความรับผิดชอบง่าย ๆ และความจริงใจที่จะ
ปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น 
 

๒๐  

๓. ความอุตสาหะ 
   เป็นการพิจารณาความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้ อ่ืน 
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และยอมรับในความสามารถ
ของผู้ร่วมงานทุกระดับ 
 

๒๐  

๔. ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
   เป็นการพิจารณาความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้ อ่ืน 
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และยอมรับในความสามารถ
ของผู้ร่วมงานทุกระดับ 
 

๒๐  

๕. ความละเอียดถี่ถ้วนและรอบคอบ 
   เป็นการพิจารณาความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยความ
ละเอียดไม่มีข้อผิดพลาด  ประหยัดทรัพยากรการบริหารของทาง
ราชการ และไม่ประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติงาน 
 

๒๐  

                                         รวม ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-๓- 
 
 

ตอนที่ ๓  สรุปความเห็นในการประเมิน 
 
ความเห็นของผู้ประเมิน 
(       )  ผ่านการประเมิน       (ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐) 
(       )  ไม่ผ่านการประเมิน    (ได้คะแนนไม่ถึงร้อยละ ๖๐) 
 
           ระบุเหตุผล................................................................................................................... ............................. 

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

............................................................................ ....................................................................... ............................. 
 
 
                                                        (ลงชื่อผู้ประเมิน)....................................................................... 

                                                                               (..............................................................) 

                                                                              ตำแหน่ง.................................................... 

                                                                              วันที่.......................................................... 
 
 
 
ความเห็นของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(      ) ผ่านการประเมิน....................................................... 
(      ) ไม่ผ่านการประเมิน   ระบุเหตุผล...................................................................................... ........................... 

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

............................................................................................................................. ................................................... 
 
                                                      (ลงชื่อผู้ประเมิน)........................................................................... 

                                                                            (....................................................................) 

                                                                            ตำแหน่ง........................................................ 

                                                                            วันที่............................................................... 
 
 

 
 
 


