
 
 

 

ประกาศโรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ 

เร่ือง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลกูจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน 

********************* 
ด้วยโรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร  มีควำม

ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้ำงเป็นลูกจ้ำงช่ัวครำวท ำหน้ำท่ีครูผู้สอนจ ำนวน 2 อัตรำ ดังนั้น   อำศัย
อ ำนำจตำมค ำส่ังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนท่ี ๑๑๒๐/๒๕๖๐ ส่ัง ณ วันท่ี ๒๔ กรกฎำคม ๒๕๖๐ 
เรื่อง มอบอ ำนำจปฏิบัติรำชกำรแทนเกี่ยวกับลูกจ้ำงช่ัวครำว หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรงำนบุคคล ลูกจ้ำงช่ัวครำว 
และเพื่อให้กำรด ำเนินกำรเป็นไป  จึงประกำศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้ำงเป็นลูกจ้ำงช่ัวครำวท ำหน้ำท่ี
ครูผู้สอน  ดังนี้ 
 

๑.  ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง  จ านวน  2  อัตรา 

อัตรำค่ำจ้ำงเดือนละ 15,000 บำท (-หนึ่งหมื่นหำ้พันบำทถ้วน-) 

       1. อัตรำต ำแหน่งท่ี 1 สำขำวิชำเอกประถมศึกษำ, ปฐมวัย, ภำษำไทย, คณิตศำสตร์, วิทยำศำสตร์
ท่ัวไป จ ำนวน ๑ อัตรำ 

  2. อัตรำต ำแหน่งท่ี 2 ไม่จ ำกัดสำขำวิชำ      จ ำนวน 1 อัตรำ 

 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก มีดังนี ้

      2.1 อัตราต าแหน่งที่ 1 สาขาวิชาประถมศึกษำ, ปฐมวัย, คณิตศำสตร์, ภำษำอังกฤษ, ภำษำไทย และ
วิทยำศำสตร์ท่ัวไป เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้  

       ๒.๑.1  เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตำมมำตรำ ๓๐ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

       ๒.1.2  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญำตรีทำงกำรศึกษำ สำขำวิชำประถมศึกษำ ตำมท่ี ก.ค./ก.ค.ศ. 
ก ำหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติแล้ว และใบรำยงำนผลกำรศึกษำ (Transcript) ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

       ๒.1.๓  เป็นผู้มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู  ตำมมำตรำ ๔๓  แห่งพระรำชบัญญัติสภำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๖  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิท่ีคณะกรรมกำรคุรุสภำออกให้หรือมีหนังสือรับรอง
สิทธิ       ท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรคุรุสภำออกให้ 

  ๒.1.๔  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสำมเณร  นักพรต นักบวช 

  2.1.5  มีควำมสำมำรถคอมพิวเตอร์พื้นฐำน 

  2.1.6 หรือกรณีเป็นผู้ท่ีมีควำมสำมำรถพูดส่ือสำรกับนักเรียนพม่ำ-มอญ จะได้รับพิจำรณำเป็น
กรณีพิเศษ 
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 2.2 อัตราต าแหน่งที่ 2 ไม่จ ากัดเอกวิชา เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

  2.2.1 เป็นคนท่ีมีสัญชำติไทย หรือสัญชำติเมียนมำ  

  2.2.2 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญำตรี หรือต่ ำกว่ำ แต่ไม่ต่ ำกว่ำ วุฒิมัธยมศึกษำตอนปลำย  

  2.2.3 เป็นผู้ท่ีมีควำมรู้ ฟัง พูด อ่ำน เขียน และสอนภำษำพม่ำได้   

  ๒.2.4  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสำมเณร  นักพรต นักบวช  

  2.2.5  มีควำมสำมำรถคอมพิวเตอร์พื้นฐำน 

 ๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลอืก 

  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนหลวงแพทย์โกศล
อุปถัมภ์  ต ำบลท่ำจีน   อ ำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสำคร  ต้ังแต่วันที่ 10 มิถุนายน - 15 มิถุนายน  ๒๕62  เวลา  
09.00-16.00 น.  (ไม่ เว้น วันหยุดราชการ) เบอ ร์โทรศัพท์ที่ สามารถติดต่อได้ 092 -2565687,           
084-7334625 

๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 

 4.1 อัตรำต ำแหน่งท่ี 1 สำชำวิชำประถมศึกษำ, ปฐมวัย, คณิตศำสตร์, ภำษำอังกฤษ, ภำษำไทย 
และวิทยำศำสตร์ท่ัวไป  

      ๔.๑.1  ส ำเนำปริญญำบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติแล้ว และ ใบ
รำยงำนผลกำรศึกษำ (Transcript) ซึ่งแสดงสำขำวิชำท่ีจะสมัคร พร้อมฉบับจริง จ ำนวน  ๑  ฉบับ 

       ๔.1.2  ส ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู พร้อมฉบับจริง  จ ำนวน  ๑  ฉบับ 

       ๔.1.๓  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  พร้อมฉบับจริง  จ ำนวน  ๑  ฉบับ 

        ๔.1.๔  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมฉบับจริง  จ ำนวน  ๑  ฉบับ 

        ๔.1.๕  หลักฐำนกำรเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล (ถ้ำมี) จ ำนวน  ๑  ฉบับ  

        ๔.1.๖  รูปถ่ำย ขนำด  ๑  นิ้ว  จ ำนวน  ๓  รูป (ถ่ำยไม่เกิน ๖ เดือน) 

                  ๔.1.๗  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่ำไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ำม 
            ตำม กฎ ก.ค.ศ  ว่ำด้วยโรค  พ.ศ.๒๕๔๙  จ ำนวน  ๑  ฉบับ   

 4.2 อัตรำต ำแหน่งท่ี 2 ไม่จ ำกัดสำขำวิชำ 

  4.2.1 ส ำเนำปริญญำบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติแล้ว หรือ 
ส ำเนำวุฒิมัธยมศึกษำตอนปลำยและ ใบรำยงำนผลกำรศึกษำ (Transcript) ซึ่งแสดงสำขำวิชำหรือระดับวุฒิ
กำรศึกษำท่ีจะสมัคร พร้อมฉบับจริง จ ำนวน  ๑  ฉบับ 

  ๔.2.2 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนพร้อมฉบับจริง (สัญชำติไทย) จ ำนวน  ๑  ฉบับ 

  ๔.2.๓ หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง พร้อมฉบับจริง (สัญชำติเมียนมำ)  จ ำนวน  ๑  ฉบับ  

        ๔.2.๔ ส ำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมฉบับจริง  จ ำนวน  ๑  ฉบับ 

        ๔.2.๕ หลักฐำนกำรเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล (ถ้ำมี) จ ำนวน  ๑  ฉบับ  

        ๔.2.๖ รูปถ่ำย ขนำด  ๑  นิ้ว  จ ำนวน  ๓  รูป (ถ่ำยไม่เกิน ๖ เดือน) 

                  ๔.2.๗ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่ำไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ำมตำม 
กฎ ก.ค.ศ  ว่ำด้วยโรค  พ.ศ.๒๕๔๙  จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
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๕.  การยื่นใบสมัคร 

 ๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรำยละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง
และครบถ้วน 

     ๕.๒  ผู้สมัครต้องแจ้งสถำนท่ีท่ีสำมำรถติดต่อได้ทำงจดหมำยลงทะเบียนในเขตจ่ำยของกำรไปรษณีย์      
ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้แน่นอน 

              ๕.๓  ผู้สมัครต้องลงลำยมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้ำเจ้ำหน้ำท่ีรับสมัคร 

  

๖.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
      ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือกภำยในวันที่  17 มิถุนายน  ๒๕62  ณ ห้องประชุมโรงเรียน
หลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ ต ำบลท่ำจีน อ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสำคร, เว็บไซด์โรงเรียน, Facebook:โรงเรียนหลวง
แพทย์โกศลอุปถัมภ์  
 

         ๗.  วิธีการคัดเลือก 

     ท ำกำรคัดเลือกสอบดังนี้ 

 อัตราต าแหน่งที่ 1 สอบกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 15 นำที (พร้อมแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้), สัมภำษณ์และประเมินจำกแฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) 

อัตราต าแหน่งที่ 2 สอบสัมภำษณ์และประเมินจำกแฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) 
 

         ๘.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 

     โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์  จะด ำเนินกำรสอบสัมภำษณ์และประเมินจำกแฟ้มสะสมผลงำน 
(Portfolio) ในวันที่ 19  มิถุนายน ๒๕๖2 เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนหลวง
แพทย์โกศลอุปถัมภ์ ต าบลท่าจีน อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 

 

         ๙.  เกณฑ์การตัดสินการข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 

    ๙.๑  ผู้สอบผ่ำนจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๖๐ ในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวมเท่ำกัน จะ
จัดล ำดับท่ีโดยให้ผู้ท่ีได้คะแนนผลกำรสอบปฏิบัติกำรสอนมำกกว่ำอยู่ในล ำดับท่ีดีกว่ำ หำกยังได้คะแนนเท่ำกัน จะใช้
วิธีกำรสุ่ม (จับสลำก) โดยคณะกรรมกำรท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง    

    ๙.๒  จะประกำศรำยช่ือผู้ได้รับกำรคัดเลือกตำมข้อ ๙.๑ เรียงตำมล ำดับจำกผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมำ  
ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2562  ขึ้นบัญชีไว้ไมเ่กิน 1 ปี นับต้ังแต่ประกำศผลกำรสอบคัดเลือก แต่หำกมีกำรสอบ
คัดเลือกในต ำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับกำรคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิกตั้งแต่วันประกำศผลกำรคัดเลือก
ครั้งใหม่และผู้ได้รับกำรคัดเลือกจะถูกยกเลิกกำรขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 

  (1) ผู้นั้นได้รับกำรจ้ำงตำมต ำแหน่งท่ีได้รับกำรคัดเลือกไปแล้ว 

  (2) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในกำรจ้ำง 

  (3) ผู้นั้นไม่มำรำยงำนตัวรับกำรจ้ำงตำมก ำหนด 
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         ๑๐.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เง่ือนไขการจ้าง 

 ๑๐.๑  ก ำหนดเวลำกำรด ำเนินกำรจัดท ำสัญญำจ้ำง 

          -  วันที่  1 กรกฎาคม ๒๕๖2  รำยงำนตัวท ำสัญญำจ้ำงและเริ่มปฏิบัติงำน  

 ๑๐.๒  กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงครั้งแรก จะยึดถือประกำศรำยช่ือและกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือก 
เป็นหนั งสือเรียกตัวผู้มี สิทธิ์มำจัดท ำสัญญำจ้ำงเป็นลูกจ้ำงช่ัวครำวรำยเดือนต ำแหน่งครู ผู้สอนครั้งแรก               
และให้มำรำยงำนตัว ตำมวัน เวลำท่ีก ำหนด  จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ  และการข้ึน
บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

 ๑๐.๓  ผู้ได้รับกำรจัดท ำสัญญำจ้ำงเป็นลูกจ้ำงช่ัวครำวรำยเดือนต ำแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรำยงำนตัว
เพื่ อจัดท ำสัญญำจ้ำงตำมก ำหนด  ถ้ำพ้นเวลำดังกล่ำวจะถือว่ำสละสิทธิ์  และถูกยกเลิกประกำศรำยช่ือ             
และกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นกำรเฉพำะรำย 

 ๑๐.๔  กำรจ้ำงลูกจ้ำงช่ัวครำวต ำแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องท่ีจะน ำไปสู่กำรบรรจุหรือ
ปรับเปล่ียนสถำนภำพเป็นลูกจ้ำงประจ ำ/พนักงำนรำชกำรหรือข้ำรำชกำร 

 ๑๐.๕  ผู้ได้รับกำรจ้ำงปฏิบัติหน้ำท่ีครูผู้สอน ในกรณีระหว่ำงปีงบประมำณกำรจ้ำงหำกปรำกฏว่ำ      
เป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมท่ีก ำหนด หรือมีควำมรู้ควำมสำมำรถควำมประพฤติไม่เหมำะสม  ผู้มีอ ำนำจในกำรจ้ำง อำจ
ส่ังเลิกจ้ำง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้ำงทรำบล่วงหน้ำ  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ท้ังส้ิน  

๑๑.  ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้       
ไม่ว่ากรณีใดๆ  

 

  จึงประกำศให้ทรำบโดยท่ัวกัน 

 

ประกำศ  ณ  วันท่ี  10  เดือน  มิถุนำยน  พ.ศ. ๒๕๖2 

 

                 
                                                              (นำยประสิทธิ์  สุวรรณ) 
                                         ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ก าหนดการรบัสมัครบุคคลเพื่อเปน็ลกูจ้างช่ัวคราว 

ครูอัตราจ้างรายเดือน 

ตามประกาศโรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ ์

สังกดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร 

ลง 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562    
................................................................................ 

 

วันท่ี  10 – 15 มิถุนำยน 2562   ประกำศรับสมัคร 

วันท่ี  10 - 15 มิถุนำยน  ๒๕๖2     รับสมัคร  ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร 

( ในเวลำรำชกำร ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ) 

วันท่ี  17   มิถุนำยน  ๒๕๖2   ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้ำรับกำรคัดเลือก 

วันท่ี  19   มิถุนำยน  ๒๕๖2     สอบคัดเลือก 

วันท่ี  20   มิถุนำยน  ๒๕๖2     ประกำศผลกำรสอบคัดเลือก 

วันท่ี  1   กรกฎำคม  ๒๕๖2     รำยงำนตัว ท ำสัญญำจ้ำง และเริ่มปฏิบัติงำน 

   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบสมัครคัดเลือกครูอัตรำจ้ำงช่ัวครำวรำยเดือน 

ปฏิบัติหน้ำท่ีครูผู้สอน 

โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร 

…………………………………………………………. 

 ต ำแหน่งอัตรำท่ี 1     ต ำแหน่งอัตรำท่ี 2 ไม่จ ำกัดวิชำเอก 

๑. ประวัติส่วนตัว 

ช่ือ.................................................................. นำมสกุล.................................................................................. 

สัญชำติ ...........................................เช้ือชำติ....................................ศำสนำ................................................... 

เกิดวันท่ี.......................... เดือน...........................................พ.ศ. .......................อำยุ............................ปี 

สถำนภำพ  ◯ โสด ◯ สมรส ◯ หย่ำร้ำง  

เลขท่ีบัตรประจ ำตัวประชำชน..................................................... ออก ณ ส ำนักงำน ..................................... 

.....................................................เมื่อวนัท่ี……….........เดือน.........................................พ.ศ. .......................... 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน...............................หมู่..............  ถนน..................................ต ำบล............................................. 

อ ำเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์.......................... 

เบอร์โทรศัพท์บำ้น................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ........................................................... 

มีควำมประสงค์สมัครสอบคัดเลือกครูอัตรำจ้ำงช่ัวครำว โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์  

2. ประวัติการศึกษา 

ส ำเร็จกำรศึกษำสูงสุดจำก......................................................................................................................... 

ได้รับวุฒิกำรศึกษำ..................................................................วิชำเอก........................................................ 

มีควำมสำมำรถพิเศษ คือ........................................................................................................................... 

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

3. ประวัติการท างาน 

 1. ช่ือสถำนท่ีท ำงำน....................................................................ต ำแหน่ง................................................... 

เป็นเวลำ................ปี..................เดือน   สำเหตุท่ีออก..................................................................................  

2. ช่ือสถำนท่ีท ำงำน....................................................................ต ำแหน่ง................................................... 

เป็นเวลำ................ปี..................เดือน   สำเหตุท่ีออก.................................................................................. 

3. ช่ือสถำนท่ีท ำงำน....................................................................ต ำแหน่ง................................................... 

เป็นเวลำ................ปี..................เดือน   สำเหตุท่ีออก.................................................................................. 

 

 

 



 

ข้ำพเจ้ำได้แนบหลักฐำนต่ำงๆซึ่งได้ลงช่ือรับรองส ำเนำถูกต้องแล้วดังนี้ 

 ◯ ส ำเนำใบปริญญำบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลกำรเรียน 

◯ ส ำเนำวุฒิมัธยมศึกษำตอนปลำย/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลกำรเรียน (เลือกอัตรำต ำแหน่งท่ี 2) 

 ◯ ส ำเนำบัตรประชำชน  ◯ ใบรับรองแพทย์ 

 ◯ ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  ◯ ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู 

 ◯ ใบเปล่ียนช่ือ/สกุล(ถ้ำมี) ◯  ส ำเนำหนงัสือเดินทำง (สัญชำติเมียนมำ) 

 ◯ อื่น ๆ โปรดระบุ........................................... 

    

 
                   ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำหลักฐำนดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร  และข้ำพเจ้ำมีคุณสมบัติครบ
ตำมประกำศเพื่อสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นครูอัตรำจ้ำงช่ัวครำว ตำมประกำศของโรงเรียนหลวงแพทย์โกศล
อุปถัมภทุ์กประกำร   หำกตรวจสอบภำยหลังว่ำเอกสำรดังกล่ำวข้ำงต้นไม่ตรงตำมประกำศรับสมัครให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำ
ขำดคุณสมบัติในกำรสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกในครั้งนี้และข้ำพเจ้ำจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใดๆท้ังส้ิน 

 

      (ลำยมือช่ือ)...................................................ผู้สมัคร 

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

                   ยื่นใบสมัคร วันท่ี ...............  เดือน  มิถุนำยน  ๒๕๖2   

 

 

ได้ตรวจสอบหลักฐำนถูกต้องแล้ว 

   ลงลำยมือช่ือ..............................................................ผู้รับสมัคร 

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

ต ำแหน่ง..................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 


