ประกาศเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
***********************
ด้วยเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในข้อ 19 (1) แห่งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างของเทศบาล ลงวันที่ 11
สิงหาคม 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
พนักงานจ้างทั่วไป
1.1 ตาแหน่ง พนักงานเก็บเงิน จานวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 9,000.-บาท/เดือน
1.2 ตาแหน่ง คนงานกวาดถนน จานวน 2 อัตรา ค่าตอบแทน 9,000.-บาท/เดือน
2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
สาหรับพนักงานเทศบาล
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่
สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพย์ติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
5. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
6. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น
7. ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกเพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
8. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
9. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
/ หมายเหตุ…

-2หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น
คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรื อลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องนาใบรับรอง
แพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะ
ต้องห้ามสาหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละตาแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในตาแหน่งดังกล่าว
ให้ไปขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบล
หาดเสี้ยว ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2561 วันและเวลาราชการ หรือสอบถาม
รายละเอียดได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5567 1122 ต่อ 33
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1 ฉบับ
2) สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
3) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่ใส่หมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว และถ่าย
มาแล้วไม่เกิน 6 เดือน และให้ผู้สมัครสอบลงนามรับรองหลังรูปถ่ายด้วย จานวน 3 รูป
4) สาเนาวุฒิการศึกษา
จานวน 1 ฉบับ
5) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดยแพทย์ปริญญาที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2545 ออกให้ไม่เกิน 30 วัน
จานวน 1 ฉบับ
6) หนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ
7) สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น สาเนาใบสาคัญทะเบียนทหาร สาเนาทะเบียนสมรส
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล ฯลฯ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนา
ถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย
3.3 ค่าธรรมเนียมการสมัคร ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ตาแหน่งละไม่เกิน 100 บาท (ค่าธรรมเนียมใบสมัครเทศบาลตาบลหาดเสี้ยวจะไม่จ่ายคืนให้ผู้สมัครไม่ว่า
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น)
3.4 เงื่อนไขในการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ
รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง
และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณี
ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งที่สมัครอันเป็นผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบ
เมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น
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-34. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานทีใ่ นการประเมินสมรรถนะ
4.1 เทศบาลตาบลหาดเสี้ยว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะใน
วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ สานักงานเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย และ
www.hadsiew.com หรือสอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5567 1122 ต่อ 33
4.2 เทศบาลตาบลหาดเสี้ยว จะทาการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) โดยวิธีการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน และ
ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ สานักงานเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว
4.3 เทศบาลตาบลหาดเสี้ยว จะประกาศผลการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไป (ภาค ก) และความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561
ณ สานักงานเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว
4.4 เทศบาลตาบลหาดเสี้ยว สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ สานักงานเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง )
5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ที่เทศบาลตาบลหาดเสี้ ยวกาหนด
โดยต้องผ่านการประเมินความรู้ในหลักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของตาแหน่งที่จ้างก่อน จึงมีสิทธิ
ได้ รั บ การประเมิ น ความสามารถหรื อ ทั ก ษะเฉพาะส าหรั บ งานที่ จ ะจ้ า งและคุ ณ สมบั ติ ส่ ว นบุ ค คล ตาม
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้
6. หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะ ใน
แต่ละภาค และมีคะแนนรวมทุกภาค ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 เทศบาลตาบลหาดเสี้ยว จะดาเนินการจ้างผู้
ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามลาดับคะแนนที่สอบได้
7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
7.1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับคะแนนที่ได้ ภายในวันศุกร์ที่ 31
สิงหาคม 2561 ณ สานักงานเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว อาภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย และทางเว็บไซด์
www.hadsiew.com
7.2 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงลาดับจากผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดลงมา
ตามลาดับ โดยจะขึ้นบัญชีไว้เป็นหลักฐาน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อแต่ถ้ามีการสรรหาอย่าง
เดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
8. การยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีไว้ ให้เป็นการยกเลิกกรขึ้นบัญชีผู้นั้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง
ต่อไปนี้
- ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
- ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด
- ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามกาหนดได้
- ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตาแหน่งที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรไปแล้ว
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-49. การจัดทาสัญญาจ้าง
ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการทาสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้าง ไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย มีมติให้ความเห็นชอบ โดยเทศบาลกาหนดระยะเวลาการจ้าง ดังนี้
- พนักงานจ้างทั่วไป
ไม่เกินคราวละ 1 ปี
10. ข้อสงวนสิทธิ
เทศบาลตาบลหาดเสี้ยว ขอสงวนสิทธิที่จะไม่เรียกจ้างบุคคลใดก็ได้ ในกรณีที่คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย ได้พิจารณาตรวจสอบแล้วไม่เห็นชอบในการจ้างพนักงานจ้าง ของเทศบาล
โดยผู้ที่เข้ารับการเลือกสรร หรือผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง จะเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือ
ความเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น ทั้งนี้ให้ถือว่าผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ทุกคนได้รับทราบเงื่อนไขหรือ
หลักเกณฑ์ตามประกาศนี้โดยละเอียดแล้ว
ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

(นางรุ่งอรุณ คาโมง)
นายกเทศมนตรีตาบลหาดเสี้ยว

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
แนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลหาดเสี้ยว
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561
******************
1. ตาแหน่ง พนักงานเก็บเงิน สังกัด กองคลัง เทศบาลตาบลหาดเสี้ยว
อัตราว่าง

อัตราว่าง จานวน 1 อัตรา

ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ ตรวจสอบเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ปฏิบัติงานแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานด้านธุรการ งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย และค่ารักษาความสะอาด
ค่าเช่าแผงตลาดสดนาเงินรายได้ประจาวันส่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ และค่าไฟฟ้าตลาดสดและปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
อัตราค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000.-บาท/เดือน ค่าครองชีพ 1,000.-บาท/เดือน
สิทธิประโยชน์
สิทธิประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย เรื่องหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างของเทศบาล ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้าง
กาหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรไม่ต่ากว่า ม.ศ.3 , ม.3 หรือเทียบเท่า
2. ตาแหน่ง คนงานกวาดถนน สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลหาดเสี้ยว
อัตราว่าง

อัตราว่าง จานวน 2 อัตรา

ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
ปฏิบัติงาน รักษาความสะอาดบนท้องถนน และกวาดทางถนนสองข้างทาง ในเขตเทศบาล
ให้สะอาดเรียบร้อย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
อัตราค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000.-บาท/เดือน ค่าครองชีพ 1,000.-บาท/เดือน
สิทธิประโยชน์
สิทธิประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย เรื่องหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างของเทศบาล ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้าง
กาหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
- สาเร็จการศึกษาระดับไม่ต่ากว่าระดับการศึกษาวิชาภาคบังคับ
- มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรงและมีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานตามที่
จ้างได้

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง พนักงานเก็บเงิน
รายละเอียดประเมินสมรรถนะ
1. ภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป
(1) ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
(2) ความรู้ด้านภาษาไทย ทดสอบความรู้ความสามารถ
ในการใช้ภาษา อ่านจับใจความ
สรุปความ การตีความ การเลือกใช้ภาษา กลุ่มคา การ
สะกดคา การแต่งประโยค และคาศัพท์
(3) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
(4) ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่
2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
(1) ความรู้เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมต่างๆ
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
(3) กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานในหน้าที่ของพนักงานเก็บเงิน
(4) ความรู้ความสามารถ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่
3. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
- พิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งจากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน ความรู้ในการรักษา
ความปลอดภัยแห่งชาติ พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น เช่น
ความรู้ที่อาจเป็นประโยชน์ ในการปฏิบัติหน้าที่
ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย
อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิก
รวม

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

100

โดยวิธีการสอบข้อเขียน

100

โดยวิธีการสอบข้อเขียน

100

โดยวิธีการสัมภาษณ์

300

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงานกวาดถนน
รายละเอียดประเมินสมรรถนะ
1. ภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป
(1) ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
(2) ความรู้ด้านภาษาไทย ทดสอบความรู้ความสามารถ
ในการใช้ภาษา อ่านจับใจความ
สรุปความ การตีความ การเลือกใช้ภาษา กลุ่มคา การ
สะกดคา การแต่งประโยค และคาศัพท์
(3) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
(4) ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่
2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
(1) พ.ร.บ. สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน
(2) ตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาด และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
(3) ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่
(4) ความรู้เรื่องการจัดการขยะ
(5) ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
(6) ความรู้ความสามารถ ภาคปฏิบัติที่จาเป็นต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่
3. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
- พิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งจากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน ความรู้ในการรักษา
ความปลอดภัยแห่งชาติ พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น เช่น
ความรู้ที่อาจเป็นประโยชน์ ในการปฏิบัติหน้าที่
ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย
อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิก
รวม

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

100

โดยวิธีการสอบข้อเขียน

100

โดยวิธีการสอบข้อเขียน
และปฏิบัติ

100

โดยวิธีการสัมภาษณ์

300

