ประกาศโรงเรี ยนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา
เรื่ อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็ นอัตราจ้างปฏิบตั ิงานธุรการโรงเรี ยน
...............................................
ด้วยโรงเรี ยนโรงเรี ยนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชี ยงราย เขต 2 ที่จะดาเนิ นการคัดเลื อกบุคคลเพื่อเป็ นลูกจ้างชัว่ คราวปฏิบตั ิงานธุ รการโรงเรี ยน ปี งบประมาณ 2562
โดยอาศัยอานาจตามคาสั่ง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1340/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 สิ งหาคม 2560
เรื่ อง การมอบอานาจเกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ เรื่ องการจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการเพื่อปฏิบตั ิงาน
ในสถานศึกษาที่มีลกั ษณะงานจ้างเหมาบริ การ ที่ทาเกี่ยวกับงานธุ รการโรงเรี ยน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก
เป็ นลู ก จ้า งชั่วคราวปฏิ บ ตั ิ ง านธุ รการโรงเรี ย นบ้า นสั นมะเค็ดสั นขี้ เหล็ ก หัวฝายพัฒนา สั ง กัดส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ตาแหน่ งทีร่ ับสมัครคัดเลือก
ตาแหน่งลูกจ้างชัว่ คราวปฏิบตั ิงานธุ รการโรงเรี ยน ปี งบประมาณ 2562 โรงเรี ยนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็ก
หัวฝายพัฒนา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จานวน 1 อัตรา โดยให้ปฏิบตั ิงานธุรการ
โรงเรี ยน
2. ขอบข่ ายภารกิจและหน้ าที่การปฏิบัติงาน
2.1 งานธุ รการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสื อราชการต่าง ๆ รวมทั้งระบบ
E-Office
2.2 งานพัสดุ จัดลงทะเบียนคุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
2.3 งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสารวจและบันทึกข้อมูล
การจัดทารายงานข้อมูล จัดส่ งและรับข้อมูลในระบบ ICT
2.4 งานประสานงาน การติดต่อสื่ อสารกับหน่วยงานส่ วนราชการอื่น ๆ ชุมชนและท้องถิ่น
การให้บริ การแก่ประชาชน หรื อผูม้ ารับบริ การ หรื อติดต่อราชการ
2.5 งานอื่น ๆ ที่ผบู้ งั คับบัญชามอบหมาย
3. คุณสมบัติทวั่ ไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับผู้มีสิทธิเข้ ารับการคัดเลือก ผูส้ มัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องมี
คุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
3.1 คุณสมบัติทวั่ ไป
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี บริ บูรณ์
3) เป็ นผูท้ ี่เลื่อมใสในการปกครองระบบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
4) ไม่เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรื อเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง

5) ไม่เป็ นผูม้ ีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรื อจิตฟั่ นเฟื อนไม่
สมประกอบ หรื อเป็ นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อนและตามที่ ก.ค.ศ.กาหนด
6) ไม่เป็ นผูเ้ คยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาผิดทางอาญาเว้นแต่
เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
7) ไม่เป็ นผูบ้ กพร่ องในศีลธรรมอันดีจนเป็ นที่รังเกียจของสังคม
8) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
9 ) ไม่ เป็ นผูเ้ คยถู กลงโทษให้ออก ปลดออก หรื อไล่ ออกจากรั ฐวิ สาหกิ จ องค์ การมหาชน หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรื อองค์การระหว่างประเทศ
10 ) ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออกหรื อปลดออกเพราะกระทาผิดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจาของส่ วนราชการหรื อกฎหมายอื่น
11) ไม่เป็ นผูเ้ คยกระทาการทุจริ ตในการสอบเข้ารับราชการหรื อเข้าปฏิบตั ิงานในหน่วยงานของรัฐ
12) ไม่เป็ นพระภิกษุ หรื อสามเณร
3.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ ง
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
4. อัตราค่ าจ้ าง
ค่าจ้างในอัตราเดือนละ 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน)
5. วัน เวลา และสถานทีร่ ับสมัคร
ผูป้ ระสงค์จะสมัค รเข้า รั บ การคัดเลื อก ให้ยื่นใบสมัครพร้ อมเอกสารหลัก ฐานด้วยตนเอง ณ โรงเรี ย น
บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา ระหว่างวันที่ 8-16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.
6. เอกสารหลักฐานทีจ่ ะต้ องนามายืน่ ในวันสมัคร
6.1 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามแบบที่กาหนด
6.2 รู ปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน นับถึง
วันเปิ ดรับสมัครวันสุ ดท้าย และถ่ายในครั้งเดียวกัน จานวน 3 รู ป
6.3 หลักฐานแสดงผลการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป จานวน 1 ฉบับ ในกรณี ที่ไม่
สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายืน่ พร้อมใบสมัครได้ ให้นาหนังสื อรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดย
ระบุสาขาวิชาที่สาเร็ จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมตั ิซ่ ึ งจะต้องอยูภ่ ายในกาหนดวันเปิ ดรับสมัครวันสุ ดท้ายมายืน่
แทนก็ได้
6.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่ งยังไม่หมดอายุ จานวน 1 ฉบับ
6.5 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
6.6 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่ งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันเปิ ดรับสมัครวัน
สุ ดท้าย จานวน 1 ฉบับ
6.7 สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผูส้ มัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล
(กรณี ที่ชื่อ – นามสกุล ในเอกสารหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ ทั้งนี้ ใบสาเนาเอกสารหลักฐานทุก
ฉบับ ให้ผสู ้ มัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงลายมือชื่ อกากับไว้ดว้ ย พร้ อมทั้งนาเอกสารฉบับจริ งมาแสดงต่อ
เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบในวันสมัครด้วย

7. เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูส้ มัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรั บผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติทวั่ ไป
และคุ ณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ งตรงตามประกาศรับสมัครจริ งและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร
พร้อมทั้งยืน่ หลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณี ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูส้ มัคร ไม่วา่ ด้วยเหตุใด ๆ
หรื อวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุ ณวุฒิของตาแหน่ งที่ สมัครสอบ อันมี ผลทาให้ผูส้ มัครสอบไม่มีสิทธิ สมัครสอบตาม
ประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสอบคัดเลือกครั้งนี้ เป็ นโมฆะสาหรับผูน้ ้ นั และ
หากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็ นผูข้ าดคุณสมบัติตามที่กาหนดหรื อรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเป็ นเท็จ โรงเรี ยนบ้าน
สันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา จะไม่พิจารณาจ้างและจะเรี ยกร้องสิ ทธิ ใดๆ ไม่ได้
8. ประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิ์เข้ ารับการสอบคัดเลือก
โรงเรี ยนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา จะประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ เข้ารับการสอบคัดเลือก ภายใน
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรี ยนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนาหรื อทางเว็บไซต์ http://cr2.obec.go.th
9. หลักสู ตรและวิธีการคัดเลือก
โรงเรี ยนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา จะดาเนิ นการคัดเลื อกเพื่อเป็ นลู กจ้างชัว่ คราวปฏิ บตั ิหน้าที่
ธุรการโรงเรี ยน ปี งบประมาณ 2562 ดังนี้
9.1 ความรู้ความสามารถ (คะแนน 70 คะแนน)
1) การสอบภาคความรู ้ความสามารถทัว่ ไป ( 40 คะแนน )
2) การสอบภาคปฏิบตั ิทางคอมพิวเตอร์ ( 30 คะแนน )
9.2 ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนน 30 คะแนน) ประเมินความเหมาะสมของบุคคล (สัมภาษณ์)
โดยประเมินจาก
1) พิจารณาจากประวัติส่วนตัวและการศึกษา ( 6 คะแนน)
2) พิจารณาจากบุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา (6 คะแนน)
3) พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ (6 คะแนน)
4) พิจารณาจากการมีปฏิภาณไหวพริ บ (6 คะแนน)
5) พิจารณาจากเจตคติ อุดมการณ์ ( 6 คะแนน)
10. กาหนดวัน เวลา และสถานทีค่ ัดเลือก
วันที่สอบ/เวลา
17 พฤศจิกายน 2561
09.00 น.-09.40 น.
10.00 น.-11.00 น.

รายการ

คะแนนเต็ม

-ความรู ้ความสามารถทัว่ ไป (ข้อเขียน)
-ปฏิบตั ิทางคอมพิวเตอร์ (ปฏิบตั ิ)

40 คะแนน
30 คะแนน

13.00 น. เป็ นต้นไป

-ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)

30 คะแนน

หมายเหตุ :
1. ให้เตรี ยมอุปกรณ์ในการดาเนินการสอบมาให้พร้อม เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุค๊ พร้อมอุปกรณ์
ปากกา
2. บัตรประจาตัวผูส้ มัครสอบ / บัตรประจาตัวประชาชน
3. สถานที่ในการสอบคัดเลือก ณ โรงเรี ยนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา
11. เกณฑ์ การตัดสิ น
ผูผ้ า่ นการคัดเลือกภาคความรู ้ความสมารถ และความเหมาะสมกับตาแหน่งต้องได้คะแนนไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 50 ของแต่ละภาค และรวมกันทุกภาคต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 โดยจะเรี ยงลาดับที่จากผูค้ ดั เลือกได้
คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย ในกรณี ที่ผคู ้ ดั เลือกได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผทู ้ ี่คดั เลือกได้คะแนนภาคความรู ้
ความสามารถมากกว่าเป็ นผูอ้ ยูใ่ นลาดับที่สูงกว่า หากได้คะแนนภาความรู ้ความสามารถเท่ากันอีกให้ผทู ้ ี่ได้คะแนน
ความเหมาะสมกับตาแหน่ง มากกว่าเป็ นผูอ้ ยูใ่ นลาดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากันอีก
ให้ผทู ้ ี่ได้เลขประจาตัวสอบก่อนเป็ นผูท้ ี่อยูล่ าดับที่สูงกว่า การตัดสิ นถือเป็ นเด็ดขาดจะเรี ยกร้องสิ ทธิ ใดๆ มิได้
12. การประกาศรายชื่ อผู้ได้ รับการคัดเลือก
โรงเรี ยนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา จะประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการคัดเลือก ภายในวันที่
19 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรี ยนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนาและทางเว็บไซต์ http://cr2.obec.go.th โดยจะ
ประกาศเรี ยงลาดับที่จากผูไ้ ด้คะแนนสู งสุ ดมาตามลาดับและรายชื่อผูผ้ า่ นการคัดเลือกขึ้นบัญชีไว้เป็ นเวลา 1 ปี
นับตั้งแต่วนั ประกาศผลการคัดเลือก
13. การขึน้ บัญชี
โรงเรี ยนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา จะขึ้นบัญชีผผู ้ า่ นการคัดเลือกจากผูผ้ า่ นเกณฑ์การคัดเลือกของ
แต่ละตาแหน่ง มีกาหนด 1 ปี นับแต่วนั ประกาศผลการคัดเลือก หรื อสิ้ นสุ ดระยะเวลาตามโครงการ หรื อเป็ นไปตามที่
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด หรื อมีการประกาศผลการคัดเลือกใหม่ โดยขึ้นบัญชีของโรงเรี ยน
บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนาและบัญชีผผู ้ า่ นการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณี ใดกรณี หนึ่ง
ดังต่อไปนี้
1) ผูน้ ้ นั ได้รับการจ้างตามตาแหน่ง
2) ผูน้ ้ นั ขอสละสิ ทธิ์ การจ้าง
3) ผูน้ ้ นั ไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามที่กาหนด
4 ) ไม่อาจเข้าปฏิบตั ิงานได้ตามวันเวลาที่กาหนด
5) บัญชีผผู ้ า่ นการคัดเลือกสิ้ นสุ ดระยะเวลาการขึ้นบัญชี
6) มีการประกาศขึ้นบัญชีผผู ้ า่ นการคัดเลือกในตาแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว
14. การจัดทาสั ญญาจ้ าง
โรงเรี ยนจะทาสัญญาจ้างเมื่อทางโรงเรี ยนได้รับอนุ มตั ิเงิ นจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษา
เชียงราย เขต 2 เท่านั้น การเรี ยกตัวผูไ้ ด้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อทาสัญญาจ้างครั้งแรกจะใช้ประกาศขึ้นบัญชี ผู ้
ได้รับการคัดเลือกของโรงเรี ยนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา เป็ นหนังสื อเรี ยกตัว จึงเป็ นหน้าที่ของผูท้ ี่ได้รับ
การคัดเลื อกที่จะต้องทราบประกาศการขึ้นบัญชี สาหรับการเรี ยกตัวครั้งต่อๆ ไป จะมีหนังสื อเรี ยกตัวตามลาดับที่ข้ ึน
บัญชีไว้ โดยทางจดหมายลงทะเบียนหรื อประสานทางโทรศัพท์ตามที่ระบุขอ้ มูลไว้ในใบสมัคร ทั้งนี้ ในวันที่จดั ทา

สัญญาจ้าง ผูร้ ับจ้างจะต้องไม่มีพนั ธะผูกพันในการเป็ นลูกจ้างหน่วยงานใด ๆ ซึ่ งผูท้ ี่ไม่ไปรายงานตัวและจัดทาสัญญา
จ้างตามกาหนดจะถือว่าสละสิ ทธิ ในการทาสัญญาจ้าง โรงเรี ยนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา จะเรี ยกผูไ้ ด้รับ
คัดเลือกลาดับที่ถดั ไปเพื่อทาสัญญาจ้างต่อไป และจะเรี ยกร้องสิ ทธิ ใดในภายหลังมิได้
ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

( นายสิ ทธิศกั ดิ์ สมใจมาก )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
สังกัด โรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขีเ้ หล็กหัวฝายพัฒนา ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)
----------------------1. ประกาศรับสมัคร
2. รับสมัคร
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก
4. การดาเนินการคัดเลือก
5. ประกาศผลการคัดเลือก
6. ทาสัญญาจ้าง

ภายในวันที่ 8-16 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 8-16 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
เมื่อได้รับงบประมาณจัดสรรจากสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

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

ลาดับที่ใบสมัคร..................
ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน โรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รู ปถ่ายขนาด
๑ นิ้ว

๑. ชื่อ...................................................................นามสกุล................................................................
สัญชาติ..................................เชื้อชาติ.......................................ศาสนา..........................................
๒. เกิดวันที่...........เดือน.......................พ.ศ..............อายุ..........ปี............เดือน............วัน
๓. เกิดที่ตาบล....................................อาเภอ........................................จังหวัด...................................
๔. เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน......................................ออก ณ สานักงาน...................................
เมื่อวันที่..................เดือน.....................................พ.ศ.................................
๕. ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่........................ถนน.....................................ตาบล..............................................
อาเภอ..................................จังหวัด....................................โทรศัพท์...........................................
๖. สาเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจาก........................................................................................................
ได้รับวุฒิการศึกษา.........................../วิชาเอก..............................................หลักสูตร..........ปี
มีคุณวุฒิความรู้พิเศษคือ................................................................................................................
๗. ขอสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2
๘. เอกสารหลักฐานที่แนบใบสมัคร
รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๓ รูป
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ๑ ฉบับ
สาเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ
สาเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองวุฒิ ๑ ฉบับ
ใบรายงานผลการศึกษา ๑ ฉบับ
ใบรับรองแพทย์ ๑ ฉบับ
หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามีโปรดระบุ)....................................................................................................
ลายมือชื่อ..........................................................ผู้สมัคร
(........................................................)
ยื่นใบสมัครวันที่............เดือน.........................พ.ศ. ....................
บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้สมัครแล้วเห็นว่า
( ) หลักฐานครบ
( ) หลักฐานไม่ครบ

ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า
( ) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร
( ) ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก..............................
.............................................................................

ลงชื่อ...........................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร
(...........................................)
ตาแหน่ง……………………………………………………
วันที่............/............................./.....................

ลงชื่อ.............................................ผู้ตรวจคุณสมบัติ
(.............................................)
ตาแหน่ง..................................................
วันที่................./............................/.....................

