
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลเมืองตะลุบัน 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

............................................. 
 ด้วยเทศบาลเมืองตะลุบัน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานจ้าง ฉะนั้น

อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปัตตานี  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรร  
โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 

๑. ประเภทของพนักงานจ้าง  ชื่อต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 
๑.๑ พนักงานจ้างทั่วไป    ต าแหน่งคนงาน          จ านวน ๒ อัตรา 

 ๑.๒ พนักงานจ้างทั่วไป    ต าแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา    จ านวน ๒ อัตรา 
๑.๓ พนักงานจ้างทั่วไป    ต าแหน่งนักการ          จ านวน ๒ อัตรา 
๑.๔ พนักงานจ้างทั่วไป    ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์                  จ านวน ๑ อัตรา 

  รายละเอียดแต่ละต าแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 

  ๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ  
สรรหา และการเลือกสรร 

   ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
         ๑. มีสัญชาติไทย 
         ๒. อายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน  ๖๐  ปี 
         ๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

           ๔. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือ           
จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับ
พนักงานเทศบาล 

๕.  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 

๖. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
๗. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิด

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
๘. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
๙.  ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานจ้างหรือลูกจ้างของ

หน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานจ้างหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น 
 

 
หมายเหต.ุ...



-   ๒   -     

 
  หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็น

บุคคลที่ด ารงต าแหน่งทางทางการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  ผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และต้องน าใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  
๑  เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  มายื่นด้วย 

   ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
         ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละ
ต าแหน่ง  แนบท้ายประกาศนี้    

  ๓. การรับสมัคร 
     ๓.๑ วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
           ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล ตั้งแต่วันที่  ๘  
กันยายน  ๒๕๖๔  ถึงวันที่  ๑๗  กันยายน  ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)                      
โทร. ๐-๗๓๔๑-๑๐๑๕ 
     ๓.๒ หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
           ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองโดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและ
ครบถ้วนพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน  ดังนี้ 

          ๑. รูปถ่ายขนาด  ๑  นิ้ว     จ านวน   ๑   รูป  
๒. ส าเนาวุฒิการศึกษา     จ านวน   ๑   ฉบับ 
๓. ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน   ๑   ฉบับ 
๔. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน   ๑   ฉบับ 
๕. ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส , ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ( ถ้ามี ) 
ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับ  

   ๓.๓  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
           ต าแหน่งละไม่เกิน  ๑๐๐  บาท 
   ๓.๔ เงื่อนไขในการสมัคร 
         ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ

รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง 
และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่
มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  หากตรวจสอบพบ
เมื่อใด  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น    
ตั้งแต่ต้น 
 
 
 

/๔. การประกาศรายชื่อ....





รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 
ตามประกาศรับสมคัรพนักงานจ้าง  ลงวนัที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 

๑. ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป 
๒. ต าแหน่ง   คนงาน   

๒.๑ งานสถาปัตยกรรม กองช่าง      จ านวน  ๑  อัตรา 
๒.๒ งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   จ านวน  ๑  อัตรา 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
(๑) ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป 

 (๒) งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
๓. ระยะเวลาการจ้าง  หลังจากได้รับความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.ปัตตานี  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๕ 
๔. อัตราว่าง     ๒   อัตรา 
๕. ค่าตอบแทน   ๙,๐๐๐   บาท 
๖. สิทธิประโยชน์  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปัตตานี  เรื่องมาตรฐานทั่วไป 
    เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๔๗ 
 

 
 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ตามประกาศรับสมคัรพนักงานจ้าง  ลงวนัที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 

๑. ประเภทของพนักงานจ้าง   พนักงานจ้างท่ัวไป 
    ชื่อต าแหน่ง   คนงาน 
    ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

๑. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป 
๒. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

๒. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 - มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 
ตามประกาศรับสมคัรพนักงานจ้าง  ลงวนัที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 

๑.  ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป 
๒.  ต าแหน่ง   พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  จ านวน   ๒   อัตรา 
     ๒.๑  รถยกกระเช้า  งานติดตั้งและซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร  กองช่าง 
            จ านวน  ๑  อัตรา 
 ๒.๒ รถ ๖ ล้อ  งานเครื่องจักรกล  กองช่าง   จ านวน  ๑  อัตรา 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
(๑) ปฏิบัติงานในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  ดูแล  บ ารุงรักษาให้ใช้งานได้อยู่เสมอ  ภายใต้การ

ก ากับตรวจสอบโดยใกล้ชิด  
(๒) งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๓. ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันที่มีมติ ก.ท.จ.ปัตตานี  ให้ความเห็นชอบ  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๕ 
๔. อัตราว่าง     ๒   อัตรา 
๕. ค่าตอบแทน    เดือนละ     ๙,๐๐๐   บาท    
๖. สิทธิประโยชน์  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปัตตานี  เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๔๗ 

 
 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ตามประกาศรับสมคัรพนักงานจ้าง  ลงวนัที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 

๑. ประเภทของพนักงานจ้าง   พนักงานจ้างทั่วไป   
     ชื่อต าแหน่ง   - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถยกกระเช้า) 
                           - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถ ๖ ล้อ)       
    ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยกกระเช้า),(รถ ๖ ล้อ) ตลอดจนบ ารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ 
น้อยๆ  
 
๒. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

มีความรู้ความช านาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยกกระเช้า),(รถ ๖ ล้อ)   ได้เป็นอย่างดีและ
ได้รับใบอนุญาตขับรถตรงตามที่กฎหมายก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 
ตามประกาศรับสมคัรพนักงานจ้าง  ลงวนัที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 

 
๑. ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป 
๒. ต าแหน่ง   นักการ   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จ านวน   ๒   อัตรา 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 (๑) รับ – ส่งหนังสือ เดินหนังสือในส านักงานและนอกสถานที่ 
 (๒) งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
๓. ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันที่มีมติ ก.ท.จ.ปัตตานี ให้ความเห็นชอบ  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๕ 
๔. อัตราว่าง     ๒   อัตรา 
๕. ค่าตอบแทน   ๙,๐๐๐   บาท 
๖. สิทธิประโยชน์  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปัตตานี  เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๔๗ 
 
 
 
 
 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ตามประกาศรับสมคัรพนักงานจ้าง  ลงวนัที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 

๑. ประเภทของพนักงานจ้าง   พนักงานจ้างท่ัวไป 
    ชื่อต าแหน่ง   นักการ 
    ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

๑. ท าหน้าที่รับ - ส่งหนังสือในส านักงานและนอกสถานที่ 
๒. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

๒. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 - มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 
ตามประกาศรับสมคัรพนักงานจ้าง  ลงวนัที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 

๑. ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป 
๒. ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ กองการศึกษา    จ านวน   ๑   อัตรา 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 (๑) ขับรถยนต์ 
 (๒) บ ารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ 
 (๓) ดูแลท าความสะอาด 
 (๔) งานอ่ืนทีเ่กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
๓. ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันที่มีมติ ก.ท.จ.ปัตตานี ให้ความเห็นชอบ  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๕ 
๔. อัตราว่าง     ๑   อัตรา 
๕. ค่าตอบแทน   ๙,๐๐๐   บาท 
๖. สิทธิประโยชน์  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปัตตานี  เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๔๗ 
 
 
 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ตามประกาศรับสมคัรพนักงานจ้าง  ลงวนัที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 

๑. ประเภทของพนักงานจ้าง   พนักงานจ้างท่ัวไป 
    ชื่อต าแหน่ง   พนักงานขับรถยนต์ 
    ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

๑. ท าหน้าที่ขับรถยนต์ 
๒. บ ารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ 
๓. ดูแลท าความสะอาดรถยนต์ 
๔. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

๒. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ๑. มีความรู้ความสามารถและช านาญงานในหน้าที่ 
 ๒. ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
พนักงานจ้างท่ัวไป 
ต าแหน่งคนงาน   

- งานสถาปัตยกรรม  กองช่าง  
- งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๑. ความรู้ 
    ๑.๑ มีความรู้เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ 
    ๑.๒ ความรู้ความสามารถทั่วไป 
๒. คุณสมบัติส่วนบุคคล 
    ๒.๑ บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
    ๒.๒ ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
    ๒.๓ มนุษยสัมพันธ์ 
    ๒.๔ ทัศนคติ แรงจูงใจ  
 

๕๐ 
 
 

๕๐ 

โดยวิธีการสัมภาษณ์ 
 
 

โดยวิธีการสัมภาษณ์ 

รวม ๑๐๐  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
พนักงานจ้างทั่วไป 
ต าแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยกกระเช้า,รถ ๖ ล้อ) 

- รถยกกระเช้า งานติดตั้งและซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร  กองช่าง 
- รถ ๖ ล้อ งานเครื่องจักรกล  กองช่าง 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๑. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
   - ทดสอบปฏิบัติการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  
     (รถยกกระเช้าหรือรถ ๖ ล้อ) 

๒. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
ทดสอบคุณสมบัติส่วนบุคคล (สอบสัมภาษณ์) 
    - ทดสอบความเหมาะสมด้วยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งหน้าที่  จากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติ
การท างาน  และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ  และ
จากการสัมภาษณ์  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น 
ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ 
 

๕๐ 
 
 

๕๐ 
 
 
 
 
 

 
 

โดยวิธีการ 
สอบปฏิบัติ 

 

โดยวิธีการสัมภาษณ์ 

รวม ๑๐๐  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
พนักงานจ้างท่ัวไป 
ต าแหน่ง  นักการ 
 - งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 - งานป้องกันและควบคุมโรค  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๑. ความรู้ 
    ๑.๑ มีความรู้เกี่ยวกับการรับ – ส่งหนังสือ 
    ๑.๒  ความรู้ความสามารถท่ัวไป 
๒. คุณสมบัติส่วนบุคคล 
    ๒.๑ บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
    ๒.๒ ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
    ๒.๓ มนุษยสัมพันธ์ 
    ๒.๔ ทัศนคติ แรงจูงใจ  
 

๕๐ 
 
 

๕๐ 

โดยวิธีการสัมภาษณ์ 
 
 

โดยวิธีการสัมภาษณ์ 

รวม ๑๐๐  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
พนักงานจ้างทั่วไป 
ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์  งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ  กองการศึกษา 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๑. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
   - ทดสอบปฏิบัติการขับรถยนต์  

๒. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
ทดสอบคุณสมบัติส่วนบุคคล (สอบสัมภาษณ์) 
    - ทดสอบความเหมาะสมด้วยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งหน้าที่  จากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติ
การท างาน  และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ  และ
จากการสัมภาษณ์  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น 
ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ 
 

๕๐ 
 

๕๐ 
 
 
 
 
 

 
 

โดยวิธีการ 
สอบปฏิบัติ 

โดยวิธีการสัมภาษณ์ 

รวม ๑๐๐  
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