ประกาศกรมทางหลวง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดวยกรมทางหลวง ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการประเภททั่วไป
ในสังกัดสํานักแผนงาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และสัญญาจางของ
พนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 , ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการ
กําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงานและการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่
5 กุมภาพันธ 2547 , ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง คาตอบแทนและสิทธิประโยชน
ของพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2547 , ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง คาตอบแทนและสิทธิประโยชนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2550 , คําสั่ง
กรมทางหลวง ที่ จ.3.8/1/2553 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ 2553 เรื่อง มอบอํานาจการดําเนินการสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป และบันทึกกองการเจาหนาที่ ที่ กจ.8/985 ลงวันที่ 30 มกราคม 2551
เรื่อง ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป จํานวน 2 ตําแหนง โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
1. ชื่อตําแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน
1.1 ชื่อตําแหนง พนักงานบริการ
กลุมงาน บริการ
ขอบขายงานที่จะใหปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
1. ใหบริการและสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานในดาน
- รับ - สงหนังสือ/เอกสารทางราชการ ระหวางภายในภายนอกหนวยงานดวย
เครื่องมืออุปกรณชนิดตาง ๆ เชน รับ – สงทางวิทยุ รับ – ทางระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิคส เปนตน
- พิมพงาน บันทึกขอมูล พรอมทั้งตรวจทานใหถูกตอง
- ผลิตเอกสาร/ หนังสือตาง ๆ ไดแก ถายเอกสาร อัดสําเนา เรียงกระดาษ จัดทํา
รูปเลมเอกสาร/หนังสือดวยเครื่องมืออุปกรณชนิดตาง ๆ
- อํานวยความสะดวกในการจัดเตรียมสถานที่ สื่อ อุปกรณตลอดจนอาหารและ
เครื่องดื่มในการประชุม สัมมนา รวมทั้งการตอนรับ
- ชวยติดตอประสานงานในเรื่องตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน
- ใหบริการงานหองสมุด และดูแลระบบ จัดเก็บ รักษาหนังสือ/เอกสาร/ขอมูล
ในหองสมุด
2. ปฏิบัติงานพิมพแบบ โดย รางแบบ ออกแบบแมพิมพ พิมพ ถายยอ/ขยาย
แบบแปลน แผนที่ แผนผังตาง ๆ และโรเนียว ควบคุมการใชเครื่องพิมพและ
โปรแกรมการพิมพ แตงและประกอบ ผสมหมึกพิมพ การตัดและตกแตงแบบ
การจัดชุด คํานวณรายการ ประมาณราคาคาพิมพแบบตลอดจนตรวจสอบ
ความถูกตองของตนฉบับและเอกสารที่พิมพ

-23. ดูแล บํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณที่เกี่ยวของกับหนาที่ความรับผิดชอบ
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย เชน สามารถขับรถไปปฏิบัติราชการ
ในสวนภูมิภาคได (งานสนาม) เปนตน
อัตราวาง 4 อัตรา
คาตอบแทน ตามวุฒิ แตไมเกินอัตราคาตอบแทนระดับ ปวส.
สิทธิประโยชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจาง ตามเงื่อนไขสัญญาจางที่กรมทางหลวงกําหนด
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตนสายสามัญ(ม.ศ.3)หรือ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได
ไมต่ํากวานี้ หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ในสาขาวิชาที่เหมาะสมสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. มีใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายซึ่งออกโดยกรมการขนสงทางบก (เฉพาะเพศชาย)
3. มีความสามารถเหมาะสมและความชํานาญงานในหนาที่และเคยมีประสบการณ
ในงานดังกลาวตามที่กําหนด
(สําหรับผูสมัครที่ใชวุฒิการศึกษาสูงกวาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เชน วุฒิปริญญาตรี
ซึ่งไมไดเปนการศึกษาตอเนื่องจากวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ใหถือวาผูสมัครนั้นใชวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ. 6) สมัครสอบ)
1.2 ชื่อตําแหนง พนักงานธุรการ
กลุมงาน บริการ
ขอบขายงานที่จะใหปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
1. ชวยปฏิบัติงานทั่วไปของหนวยงาน เชน
- รับ – สงหนังสือ/เอกสารทางราชการ ทั้งระบบงานสารบรรณแบบ manual และ
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ตรวจทานความถูกตองของหนังสือ/เอกสาร/
หลักฐานเสนอและติดตามเรื่อง รวมทั้งจัดเก็บเอกสาร/หลักฐานทางราชการ
- ชวยประสานการดําเนินงานในเรื่องทั่ว ๆ ไป ภายในหนวยงานและระหวาง
หนวยงานและหนวยงานภายนอก
- จัดทําขอมูลที่เกี่ยวของกับงาน เชน รายงานผลการปฏิบัติงาน
2. ชวยปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีของหนวยงาน เชน
- จัดทําทะเบียนคุมเงินงบประมาณ เงินจัดสรร การขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
และเงินประจํางวด
- จัดทําบัญชีและทะเบียนตางๆ เชน บัญชีแยกประเภทบัญชียอยเงินฝากคลัง ทะเบียน
คุมเงินจัดสรร ทะเบียนคุมฎีกาเบิกจายเงิน
- ตรวจสอบใบสําคัญการจายเงินใหถูกตองครบถวน
- จัดทําบันทึกขอมูลตางๆทีเ่ กี่ยวของกับงานการเงินและบัญชีดวยระบบmanual และ
ระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิคส (GFMIS)

-33. ชวยปฏิบัติงานดานพัสดุของหนวยงาน เชน
- ชวยดําเนินการจัดซื้อจัดจาง และจําหนายพัสดุชํารุด สูญหายใหถูกตองตามระเบียบ
- ชวยจัดทําบัญชีพัสดุ
- จัดทํารายงานพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพเพื่อขออนุมัติแทงจําหนาย
- จัดทําทะเบียนพัสดุ
- ดูแลการเก็บพัสดุในคลัง รวมทั้งสํารวจพัสดุที่ชํารุดเพื่อรายงานผูบังคับบัญชาตอไป
4. ชวยปฏิบัติงานดานสถิติและขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจของหนวยงาน เชน
- ชวยออกแบบรูปแบบขอมูล จัดเก็บ บันทึก ตรวจทาน และประมวลผลขอมูล
เบื้องตน
- จัดทํารายงานขอมูลและจัดเตรียมการนําเสนอขอมูลตามที่ไดรับมอบหมาย
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
อัตราวาง 3 อัตรา
คาตอบแทน ตามวุฒิ แตไมเกินอัตราคาตอบแทนระดับ ปวส.
สิทธิประโยชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจาง ตามเงื่อนไขสัญญาจางที่กรมทางหลวงกําหนด
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
(ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(สําหรับผูสมัครที่ใชวุฒิการศึกษาสูงกวาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เชน วุฒิปริญญาตรี
ซึ่งไมไดเปนการศึกษาตอเนื่องจากวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา ไมมีสิทธิสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร)
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการ
เลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
(1)
(2)
(3)
(4)

มีสัญชาติไทย
มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป
ไมเปนบุคคลลมละลาย
ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิต
ฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือน
(5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่
ในพรรคการเมือง

-4(6) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความ
ผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความ
ผิดลหุโทษ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
(7) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการ หรือ
ลูกจางของสวนราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือ
ลูกจางของสวนราชการทองถิ่น และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวา
ไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) มายื่นดวย
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ใหผูประสงคจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่ สวนบริหาร สํานักแผนงาน
กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กทม. ตั้งแตวันที่ 29 มกราคม 2556
ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2556 ในวันและเวลาราชการ
3.2 หลักฐานที่จะตองยื่นพรอมใบสมัคร
(1) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถาย
ไมเกิน 1 ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป
(2) สําเนาประกาศนียบัตร ใบสุทธิ ระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงวาเปนผูมี
วุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัคร จํานวน 2 ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษา และไดรับใบอนุมัติ
ภายในวันปดรับสมัคร คือ วันที่ 4 กุมภาพันธ 2556
ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษา มายื่นพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดยหนังสือรับรองคุณวุฒิดังกลาว ตองระบุสาขาวิชาที่สาํ เร็จการศึกษา
และวันที่ ที่ไดรับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ 2 ฉบับ
(4) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน สําเนาใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง)
สําเนาใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ 2 ฉบับ
เปนตน
(5) หนังสือรับรองการผานงาน จํานวน 1 ฉบับ (ถามี)
(6) หนังสือสําคัญการผานการเกณฑทหาร เชน สด.8 สด. 43 สด. 9 อื่นๆ
(เฉพาะผูสมัครเพศชาย)
ทั้งนี้ สําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและ
ลงชื่อกํากับไวดวย
3.3 คาธรรมเนียมการสอบ
ผูสมัครสอบตองเสียคาธรรมเนียมสอบเปนจํานวน 50 บาท
เมื่อสมัครสอบแลวคาธรรมเนียมสอบจะไมจายคืนให เวนแตกรณีที่เปนผูขาด
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง แตทั้งนี้ จะตองดําเนินการขอคืนกอนวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ

-53.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูสมัครสอบเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง
และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของ
ตําแหนงที่สมัครสอบอันมีผลใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวา
การรับสมัครและการไดรับการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น ซึ่งสํานักแผนงานจะไมคืนคาธรรมเนียม
ในการสมัครสอบดวย
4. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่
ใน
การประเมินสมรรถนะ
สํานักแผนงาน กรมทางหลวง จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะและ
กําหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ 2556 ณ สํานักแผนงาน
กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กทม. และทาง www.doh.go.th
5. หลักเกณฑ และวิธีการเลือกสรร
ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
(เอกสารแนบทายประกาศ)
สํานักแผนงาน จะดําเนินการประเมินสมรรถนะ 2 ครั้ง คือ
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 จะประเมินในดานความรูทั่วไป และดานความสามารถ หรือ
ทักษะเฉพาะตําแหนงกอน ผูผานการประเมินครั้งที่ 1 จะตองไดคะแนนในแตละดานไมต่ํากวารอยละ 60
จึงจะเปนผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะประเมินในดานคุณลักษณะอื่นของบุคคล
6. เกณฑการตัดสิน
ผูผานการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จะตองเปนผูไดคะแนนในแตละดาน
ไมต่ํากวารอยละ 60
การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได
7. การประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
สํานักแผนงาน จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนนรวมสูงสุดลงมา
ตามลําดับ ในกรณีที่ไดคะแนนรวมเทากันใหพิจารณาจัดลําดับ ดังนี้
1. ใหผูที่ไดคะแนนดานคุณลักษณะอื่นของบุคคลมากกวา เปนผูอ ยูในลําดับสูงกวา
2. ถาไดคะแนนดานคุณลักษณะอื่นของบุคคลเทากัน ใหผูไดคะแนนดานความสามารถ
หรือทักษะเฉพาะตําแหนงมากกวา เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา
3. ถาไดคะแนนดานความสามารถ หรือทักษะเฉพาะตําแหนงเทากัน ใหผูไดคะแนนดาน
ความรูทั่วไปมากกวา เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา

-64. ถาไดคะแนนเทากันอีก ใหผูที่ไดรับหมายเลขประจําตัวสอบกอน เปนผูอยูในลําดับที่
สูงกวา (การใหหมายเลขประจําตัวสอบ จะตองใหกอนหลังตามลําดับที่สมัครเขารับ
การสรรหาและเลือกสรร)
โดยประกาศ ณ สํานักแผนงาน กรมทางหลวง เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพ
ในวันที่ ............................................. และทาง www.doh.go.th
บัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบ
กําหนด 2 ป นับแตวันขึ้นบัญชี หรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม
แลวแตกรณี
8 . การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร
ผูผานการเลือกสรรตองทําสัญญาจางตามที่กรมทางหลวงกําหนด
ประกาศ ณ วันที่

มกราคม พ.ศ. 2556

จุฑามาศ/ราง
เสาวลักษณ/พิมพ
ตรวจ
Com:5D:สารบรรณ

เอกสารแนบทายประกาศกรมทางหลวง
ตําแหนง พนักงานบริการ
สมรรถนะ
1. ความรูทั่วไป

คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
100
สอบขอเขียน

(1) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
(2) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 5
กุมภาพันธ 2547 และ ฉบับเพิ่มเติม
(3) ขอบังคับ ก.พ. วาดวยจรรยาบรรณของขาราชการพลเรือน
พ.ศ. 2537
(4) มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของเจาหนาที่กรมทางหลวง
(5) พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม

2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะตําแหนง
(1) ความสามารถในการพิมพหนังสือราชการภายนอกและภายใน
และใชเครื่องคอมพิวเตอร
(2) ความสามารถในการใชและรักษาอุปกรณเครื่องใชสํานักงาน

100

สอบขอเขียน 50 คะแนน
สอบภาคปฏิบัติ 50 คะแนน

3. คุณลักษณะอื่นของบุคคล
- พิจารณาจากประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ความรู
ความสามารถ บุคลิกภาพทั่วไป พรอมทั้งทัศนคติ

100

สอบสัมภาษณ

เอกสารแนบทายประกาศกรมทางหลวง
ตําแหนง พนักงานธุรการ
สมรรถนะ
1. ความรูทั่วไป

คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
100
สอบขอเขียน

(1) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
(2) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 5
กุมภาพันธ 2547 และ ฉบับเพิ่มเติม
(3) ขอบังคับ ก.พ. วาดวยจรรยาบรรณของขาราชการพลเรือน
พ.ศ. 2537
(4) มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของเจาหนาที่กรมทางหลวง
(5) พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม

2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะตําแหนง
(1) ความสามารถในการพิมพหนังสือราชการภายนอกและภายใน ,
โปรแกรม Excel และใชเครื่องคอมพิวเตอร
(2) ความสามารถในการใชและรักษาอุปกรณเครื่องใชสํานักงาน

100

3. คุณลักษณะอื่นของบุคคล
- พิจารณาจากประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ความรู
ความสามารถ บุคลิกภาพทั่วไป พรอมทั้งทัศนคติ

100

สอบขอเขียน 50 คะแนน
สอบภาคปฏิบัติ 50 คะแนน

สอบสัมภาษณ

