ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
……………………………………
ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปน
พนักงานราชการ กลุมงานบริหารทั่วไป ภารกิจสนับสนุน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๒) แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการและแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ
ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะงานของกลุมงานและการจัดกรอบอัตรากําลัง พนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ และ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง คาตอบแทน และสิทธิประโยชนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๖)
ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการ จํานวน ๕ อัตรา โดยมี
รายละเอียด ดังตอไปนี้
๑. กลุมงานบริหารทั่วไป ภารกิจสนับสนุน จํานวน ๕ อัตรา
๑.๑ ชื่อตําแหนง นักวิชาการเครื่องกล จํานวน ๑ อัตรา สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
กลุมงาน บริหารทั่วไป
ขอบขายงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
๑. ดูแลระบบเครื่องปรับอากาศทั้งภายในและภายนอกอาคาร
๒. ติดตั้งซอมแซมบํารุงรักษา เครื่องปรับอากาศ ภายในและภายนอก ตามรอบอายุการใชงาน
๓. ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
ความรูความสามารถที่ตองการ
๑. มีความรูความสามารถเกี่ยวกับ ทฤษฎีไฟฟา กระแสไฟฟา แรงดัน ความตานทานไฟฟา
ทฤษฎีเครื่องทําความเย็น โครงสรางมอเตอรในเครื่องปรับอากาศ คอมเพรเซอร เครื่องมืองานชางเครื่องปรับอากาศ
ความปลอดภัยในการทํางาน ภาคปฏิบัติ ถอดรื้อ ลางเครื่องปรับอากาศ งานเชื่อม ตัด ตอ ดัดทอทองแดง
๒. มีความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ กฎหมาย วาดว ย
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
อัตราวาง จํานวน ๑ อัตรา
คาตอบแทน ๑๕,๙๖๐ บาท
สิทธิประโยชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
ระยะเวลาการจาง ๔ ป

๒
๑.๒ ชื่อตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร จํานวน ๑ อัตรา สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
กลุมงาน บริหารทั่วไป
ขอบขายงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนที่ตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย
ความรูความสามารถที่ตองการ
๑. มีความรูความเชี่ยวชาญ และประสบการณในการเขียนเว็บไซต
๒. มีความรูความเชี่ยวชาญทางดาน Network และ Server
๓. มีความรูความสามารถ การติดตั้ง ซอมแซม บํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร
๔. มีความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ กฎหมาย วาดวย
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
๕. หากมีประสบการณทํางานดานเลขานุการจะไดรับพิจาณาเปนพิเศษ
อัตราวาง จํานวน ๑ อัตรา
คาตอบแทน ๑๕,๙๖๐ บาท
สิทธิประโยชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
ระยะเวลาการจาง ๔ ป
๑.๓ ชื่อตําแหนง นักวิชาการไฟฟา จํานวน ๑ อัตรา สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
กลุมงาน บริหารทั่วไป
ขอบขายงานทีจ่ ะปฏิบตั ิ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
๑. ดูแลระบบไฟฟาภายในและภายนอกอาคาร
๒. ดูแลระบบไฟฟาแรงสูงและแรงต่าํ
๓. ดูแลตนไมที่ปกคลุมแนวสายไฟแรงสูงและแรงต่ํา
๔. ดูแลบํารุงรักษาตูควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคาร
๕. ติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวาง
๖. ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
ความรูความสามารถที่ตองการ
๑. มีความรูในงานชางไฟฟา อยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๒. ความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๔๗ กฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
๓. มีความรูสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการ
ปฏิบัติงานในหนาที่
๔. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๕. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา

๓
อัตราวาง จํานวน ๑ อัตรา
คาตอบแทน ๑๕,๙๖๐ บาท
สิทธิประโยชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
ระยะเวลาการจาง ๔ ป
๑.๔ ชื่อตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป จํานวน ๒ อัตรา สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
กลุมงาน บริหารทั่วไป
ขอบขายงานทีจ่ ะปฏิบตั ิ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตอ นัดหมาย จัดงานรับรอง
และงานพิธีตางๆ เตรียมเรื่อง และเตรียมการสําหรับประชุม จดบันทึกและเรียบเรียง รายงานการประชุมทางวิชาการ
และรายงานอื่นๆ ทําเรื่องติดตอกับหนวยงานและบุคคลตางๆ ทัง้ ในประเทศและตางประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติ
ตามมติที่ประชุม หรือผลการปฏิบัติตามโครงการตางๆ หรือมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมและ
บริหารงานหลายดานดวยกัน เชน งานธุรการ งานสารบรรณ งานบุคคล งานจัดระบบ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ
งานจัดพิมพ งานแจกจายเอกสาร งานทะเบียนแบบแผน งานรวบรวมขอมูลสถิติ งานสัญญา และปฏิบัติหนาที่อื่นที่
เกี่ยวของ
ความรูความสามารถที่ตองการ
๑. มีความรูความสามารถในงานบริหารงานทั่วไปอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๒. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๔๗ กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
๓. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๔. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล
๕. มีความรูความเขาใจในวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนงานดานตางๆ ของหนวยงานที่สังกัด
๖. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะ
วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
อัตราวาง จํานวน ๒ อัตรา
คาตอบแทน ๑๕,๙๖๐ บาท
สิทธิประโยชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
ระยะเวลาการจาง ๔ ป
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการ
เลือกสรรคุณสมบัติทั่วไป
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุ ๑๘ ป บริบูรณ
๓. ไมเปนบุคคลลมละลาย
๔. ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสมารถหรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบหรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน

๔
พรรคการเมือง

๕. ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ใน

๖. ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําผิดทาง
อาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๗. ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
๘. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน
อื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ
พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น และ
จะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกให ไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นดวย
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
๑. ใหผูประสงคจะสมัครขอและยื่นใบสมัครดวยตนเอง ที่ งานการเจาหนาที่ กองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ตั้งแตวันที่ ๑๐ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (ไมเวนวันหยุดราชการ)
๓.๒

เอกสารหลักฐานที่จะตองนํามายื่นพรอมใบสมัคร
(๑) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดํา ถายครั้งเดียวกันและถายมาแลวไมเกิน
๑ ป ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว จํานวน ๓ รูป
(๒) สําเนาแสดงผลการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับ
ตําแหนงที่สมัคร จํานวนอยางละ ๒ ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจภายในวันปด
รับสมัคร คือวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ไดรับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะตองอยู
ภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได
(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน อยางละ ๑ ฉบับ
(๔) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อ – นามสกุล
(กรณีชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ ๑ ฉบับ
(๕) หนังสือรับรองการผานงาน จํานวน ๑ ฉบับ (ถามี)
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย
๓.๓
คาธรรมเนียมการสมัครสอบ
ผูสมัครตองเสียคาสมัครสอบสําหรับตําแหนงที่สมัคร ตําแหนง ๒๐๐ บาท
เมื่อสมัครแลวคาสมัครสอบจะไมจายคืนให เวนแตในกรณีที่เปนผูขาดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
แตทั้งนี้ จะตองดําเนินการขอคืนกอนวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ
๓.๔ เงื่อนไขการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ใน

๕
ใบสมัครพรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร ไมวา
ดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณสมบัติของตําแหนงที่ สมัครสอบ อันมีผลทําใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิ
สมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัคและการได
ร
เขารับการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผู
นั้น และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ จะไมคืนคาสมัครสอบ
๔. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ
และกําหนดวัน
เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เพื่อเขารับการประเมิน
สมรรถนะครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และประกาศรายชื่อผูผานการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ภายในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ เพื่อเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ และ
ประกาศรายชื่อผูผานการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
๕. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
-

ชื่อตําแหนง
นักวิชาการเครื่องกล

-

นักวิชาการคอมพิวเตอร

-

นักวิชาการไฟฟา
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

-

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางดานเครื่องกล หรือไฟฟา เทียบเทา
ไมต่ํากวานี้
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ , คอมพิวเตอรธุรกิจ , คอมพิวเตอรศึกษา
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางดานไฟฟา หรือเทียบเทาไมต่ํากวานี้
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือเทียบเทาไมต่ํากวานี้

๖. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ จะดําเนินการประเมินสมรรถนะ ในครั้งที่ ๑ และผูผานการประเมิน
สมรรถนะในครั้งที่ ๑ จะตองเขารับการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๒ ตอไป
ตารางการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
วันที่สอบ

๒๙
พฤศจิกายน
๒๕๕๖

เวลา
วิชาที่สอบ
คะแนน
สถานที่สอบ
๐๙.๐๐ ทดสอบความรูความสามารถทั่วไป
๑๐๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
๑. ความสามารถทางดานการคิดคํานวณ
จะแจงใหทราบ เมื่อประกาศ
๑๒.๐๐ น. ๒. ความสามารถดานเหตุผล
รายชื่อผูมสี ิทธ เขารับการ
๓. ความเขาใจในภาษา
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
๔. การใชภาษา
๑๓.๐๐ ทดสอบความรูความสามารถเกี่ยวกับ
๑๐๐
ทางดานกฎหมาย
๑๕.๐๐ น. ๑. ความรูความสามารถทั่วไปเกี่ย วกับ
การปฏิบัติราชการ
๒. พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
๓. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
พนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗

๖
ตารางการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
วันที่สอบ
๔
ธันวาคม
๒๕๕๖
๔
ธันวาคม
๒๕๕๖

เวลา
วิชาที่สอบ
คะแนน
สถานที่สอบ
๐๙.๐๐
ทดสอบ ความรูความสามารถ ทีใ่ ช ๑๐๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
เฉพาะตําแหนง (ทฤษฎี)
จะแจงใหทราบ เมื่อประกาศ
๑๒.๐๐ น. ดังรายละเอียดแนบทายประกาศ
รายชื่อผูมสี ิทธเขารับการ
ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
๑๓.๐๐
ทดสอบความรูความเหมาะสมกับ
๑๐๐
ตําแหนง (สัมภาษณ)
๑๕.๐๐ น. ๑. มนุษยสัมพันธและสามารถปรับตัว
เขากับผูรวมงานอื่นไดดี
๒. มีความรับผิดชอบ
๓ .มีความอดทน และเสียสละ
๔. มีความริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ

๗. เกณฑการตัดสิน
ผูที่มีสิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะตองเปนผูที่สอบไดคะแนนในการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ ๑ ไมต่ํากวา รอยละ ๖๐ ในการทดสอบความรูความสามารถทั่วไป และทดสอบความรูความสามารถ
เกี่ยวกับทางดานกฎหมาย ผูที่จะผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดคะแนนในการประเมินสมรรถนะแตละครั้งไมต่ํา
กวารอยละ ๖๐ ในการทดสอบความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง และทดสอบความรูความเหมาะสมกับ
ตําแหนง (สัมภาษณ) การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได
๘. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ ณ งานการ
เจาหนาที่ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิก หรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบ
กําหนด ๑ ป นับแตวันขึ้นบัญชี หรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงที่มีลักษณะ งานเดียวกันนี้ใหมแลวแต
กรณี
๙. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร
ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ กําหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(รองศาสตราจารย ดร. เปรื่อง จันดา)
อธิการบดี

๗

รายละเอียดกําหนดการรับสมัครพนักงานราชการ
ทั่วไป
ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสอบสมรรถนะครัที้ง่ ๑
สอบประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
ประกาศผลสอบสมรรถนะครั้งที่ ๑
สอบประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
ประกาศผลสอบสมรรถนะครั้งที่ ๒
รายงานตัวเพื่อเริ่มปฏิบัติงาน

วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่

๕– ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
๑๐ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
๒ ธันวาคม ๒๕๕๖
๔ ธันวาคม ๒๕๕๖
๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
๙ ธันวาคม ๒๕๕๖

