
 
ประกาศกรมการแพทย์ 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
       ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  

_________________________ 
  ตามที่ได้มีประกาศกรมการแพทย์ (โรงพยาบาลราชวิถี) ลงวันที่ 6 สิงหาคม  2563    
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งนักกายภาพบ าบัด นักเทคนิค
การแพทย์ นักวิชาการพัสดุ พนักงานช่วยการพยาบาล และผู้ช่วยทันตแพทย์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้า
รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ 14  สิงหาคม 2563 นั้น 

  บัดนี้ กรมการแพทย์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะพนักงานราชการ ดังนี้ 

1. รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
1.1 ต าแหน่งนักกายภาพบ าบัด 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
1 นางสาวโยทะกา ชิมรัมย์  
2 นายจิรายุ พร้อมมูล  
3 นางสาวจันทร์ทรา รุทระกาญจน์  
4 นางสาวธัญยลักษณ์ เคนประจง  
5 นายเกริกพล ระกาศ  
6 นางสาววรรษมน ชัยวิริยะวงศ์  
7 นายปรมินทร์ บุญยะเวชชีวิน  
8 นางสาวธันย์ชนก อุดมรัตนสิริ  
9 นางสาวภัคร์ภัสสร ตาเกาะงากิ  

10 นางสาวเกศราภรณ์ ศรีพวงปาริชาติ  
11 นางสาวสุวัยบะห์ มะลีดิ  
12 นางสาวบัลกีส พึ่งธรรมเดช  
13 นางสาววัชรีพร โพธิ์นุช  
14 นางสาวสุวาลีย์ กลิ่นถือศีล  
15 นางสาววฤณพร คล้ายนิล  
16 นายวาณุพงศ์ กิจวรรณ  
17 นางสาวนภัสสร พูลสวัสดิ์  
18 นางสาวขนิษฐา ฝอยทอง  
19 นางสาวนฤมล การคาน  
20 นางสาวชนาพร เสืองาม  
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1.1 ต าแหน่งนักกายภาพบ าบัด (ต่อ) 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

21 นางสาวนัชชา ชอบเรียบร้อย  
22 นางสาววันววิสา สุตระ  
23 นางสาวเสาวภา กวดวงศ์ษา  
24 นางสาวชุตินันท์ ประสานสงฆ์  
25 นางสาวอนงค์นาถ วงศ์ไชย  
26 นางสาวณัฏฐธิดา เพ็ชรทองมา  
27 นางสาวนิภาวรรณ ธงชัยบริสุทธิ์  
28 นางสาวเกวลิน แป้นทิม  
29 นางสาวธนาทิพย์ ใยพันธ์  
30 นางสาวพณิษา อยู่เจริญ  
31 นางสาวปิยธิดา หอมช่วย  
32 นางสาวกมลรัตน์ จันทร์รงค์  
33 นายอภิวัฒน์ แท่นเอียด  
34 นางสาวเกวรินทร์ โตมาชา  
35 นางสาวพจนีย์ ทองปาน  
36 นางสาวดวงกมล พิริยะปัญญาพร  
37 นายจิรวัฒน์ เหมือนโพธิ์ทอง  
38 นางสาวสุวภัทร จิรกาลวิศัลย์  
39 นางสาวรตินาฏ จ าปา  
40 นางสาวเปมิกา เสริมสุมทรศิลป์  
41 นางสาวเนลดา ณัชกุลภัคธร   
42 นางสาวชยาภรณ์ สายพม่า  
43 นางสาวเนตรชนก มีกล้า  
44 นางสาวธนวรรณ วงศ์จิตสุขเกษม  
45 นางสาวกุลณิภา พานิกุล  
46 นางสาวดุลยา เพ็งล า  
47 นางสาวธัญชนก กมลชัยวานิช  
48 นางสาววิภาพร วันเสาร์  
49 นายรอกีฟี มูเด็ง  
50 นางสาวมิลตรา พงษ์สนิท  
51 นายฌัฐดนัย ฐานวิเศษ  
52 นางสาวพรชนก เอื้อคารวะธรรม  
53 นางสาวธันยพัฒน์ วิลาสพิทยาเลิศ  
54 นางสาวเปรมมนัส ปาหนา  
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1.1 ต าแหน่งนักกายภาพบ าบัด (ต่อ) 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
55 นางสาววิภวานี  สายยศ  
56 นางสาวหทัยภัทร ข าเขียวงาม  
57 นางสาวจุฑาภรณ์  มหาวงศนันท์  
58 นายฉัตรชัย บุษบงก์  
59 นางสาวซาฟีกะห์ โนะ  
60 นางสาวณัฐวรรณ บุญชม  
61 นางสาวสมิตา ชีพสุวรรณ  
62 นางสาวปิยากร คุปต์ถาวรฤกษ์  
63 นางสาวปวิตรา พุทธรักษ์พงศ์  
64 นางสาวปนัดดา ปะหนะ  
65 นางสาวจุฑาพร ถิรศักดิ์ธนา  
66 นางสาวกาญจนา หอยสังข์  
67 นางสาวพัชมน สิทธานนท์  
68 นางสาวกชพรรณ สุขกิจ  
69 นางสาวแคทริยา วัชรสินธุ  
70 นางสาวพรนภา สุภาอ้วน  
71 นางสาวแอนนา ฤทธิ์เดช  
72 นางสาวสุรีวรรณ นัสการ  
73 นางสาวณัฐชนันท์ นันทชัย  
74 นางสาวธัญญาลักษณ์ คุ้มภัย  
75 นางสาวสุพิชชา สายค าอ้าย  
76 นางสาววิจิตรา จารุเลิศประดิษฐ์  
77 นางสาวกรญาณ์ นวลมะ  
78 นางสาวอิชยา ลิขิตปรีดา  
79 นางสาวสิริกันยา พงศ์กิตติธัช  
80 นางสาวพรสุดา อุดมพรศรีโชติ  
81 นางสาวพรีดา ทองธิราช  
82 นางสาวฉัตรสุดา สุรพัฒน์  
83 นางสาวบุสริน คาวิจิตร์  
84 นายณัฐพงศ์ แดงบัวทอง  
85 นางสาวกัลยกร วัชราธรสุข  
86 นายศุภณัฐ แก่นเมือง  
87 นางสาวสุชัญญา ละลี  
88 นายเศรษฐพล สุริยมณฑล  

 

..//1.2 ต าแหน่ง.. 



- 4 -  
 

 
 

1.2 ต าแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

1 นางสาวอัญมณี บุญธรรม  
2 นางสาวชฎาทิพ  จงไกลรัตนกุล  
3 นางสาวสุภักสจี  พ่วงทอง  
4 นางสาววราภรณ์ แก้วมูล  
5 นางสาวอัจฉริยา  ใหม่อารินทร์  
6 นายนูซูรัน  โซะยามา  
7 นางสาวต่วนอาซียะห์  อัลฮิดรุส  
8 นางสาววริศรา  ศิริศิลป์  
9 นางสาวสุคนธ์  เต็มเปี่ยม  

10 นางสาวสิรินยา สมจันทร์ตา  
11 นางสาวอริสา เห่งนาเลน  
12 นางสาวสุนิษฐา  จินดาวงค ์  
13 นางสาวณัฐวดี  อุ่นจิตติชัย  
14 นางสาวณัฐธิดา พูลเปี่ยม  
15 นางสาวนงผกา นวลสาย  
16 นางสาวอภิมณรุจี  ทองค ากาญจน์  
17 นางสาวชนิสรา เอ่ียมระหงษ์  
18 นางสาวชุติภา  แซ่ตั้ง  
19 นางสาวปรางอารียา สันติสิทธานนท์  
20 นางสาวปุณณภา วงษ์เพิก  
21 นางสาวชนิชนม์ ชมเชย  
22 นางสาวกชพร สุขกิจ  
23 นางสาวศรองนงค ์วิจิตรประชา  
24 นางสาวปวริศา วงษ์สามารถ  
25 นางสาวจุติพร อุ่นชื่น  
26 นายพงศธร กาลาสี  
27 นางสาสจิตรา ภักดียุทธ  
28 นางสาวณัชชา ธิกาศ  
29 นางสาวศิริกมล ลีละพงศ์วัฒนา  
30 นางสาวฤฌัฐริกา ฝึกฝน  
31 นางสาวญาณีนาถ นวลมุล  
32 นายธนาวัศฒน์  จันดี  
33 นางสาวจิราภรณ์  โกมลสิงห์  
34 นางสาวศวิตา  เทพรักษ์  
35 นางสาวชีวนันท์ ผุดผ่อง  
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1.2 ต าแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (ต่อ) 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

36 นายวิชากร  สุวิจักษณ์  
37 นางสาวชลธิชา  พูลพิพัฒน์  
38 นางสาวภารดี ค าจริง  
39 ชนากานต์ พวงมณ ี  
40 นางสาวพิรญาณ ์ พลสว่าง  
41 ปภาวรินท์ จิตตะวิกุล  

         

1.3 ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

1 นางสาวปารณีย์ กรับฉิ่ง  
2 นางสาวชัชราพันธ์ ก๊กมาศ  
3 นางสาวอัฉราภรณ์ สุรยุทธพงษ์  
4 นางสาวฐิติมา หิมะคุณ  
5 นางสาวทัศราภรณ์ หงส์ทอง  

 

1.4 ต าแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล 
  - ผู้สมัครขาดคุณสมบัติ – 

 
1.5 ต าแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
1 นางสาวจารุวรรณ มูลทรัพย์  

 

 

2. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน (สถานที่สอบ) ความรู้ความสามารถ  
ทักษะ และสมรรถนะ 

   2.1. ต าแหน่งนักกายภาพบ าบัด 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ 
และวิธีการประเมิน 

เลขประจ าตัวสอบ 
ผู้สมัคร / เวลา 

วัน และสถานที่ 
ท าการประเมิน 

1. ประเมินด้านความสามารถและทักษะ       
    ที่สอดคล้องกับต าแหน่ง  

- ทฤษฎีและความรู้ทางกายภาพบ าบัด 
วิธีการประเมิน   สอบข้อเขียน 
- ที่สอดคล้องกับต าแหน่ง (100 คะแนน) 

เลขที่ 1 -  88  
เวลา 9.00 – 12.00 น. 

วันที่ 2 กันยายน 2563  
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 
ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
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  2.2. ต าแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ 
และวิธีการประเมิน 

เลขประจ าตัวสอบ 
ผู้สมัคร / เวลา 

วัน และสถานที่ 
ท าการประเมิน 

1. ประเมินด้านความสามารถและทักษะ       
    ที่สอดคล้องกับต าแหน่ง  

วิธีการประเมิน   สอบสัมภาษณ์ 
- ความรู้เฉพาะต าแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 

เลขที่ 1 -  20 
เวลา 9.30 –  12.00 น. 

เลขที่ 21 – 41 
เวลา 13.00 – 16.00 น. 

วันที่ 28 สิงหาคม 2563  
ณ ห้องรับรองวิทยากร  

ชั้น 11  
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

  2.3. ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ 

 ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ 
และวิธีการประเมิน 

เลขประจ าตัวสอบ 
ผู้สมัคร / เวลา 

วัน และสถานที่ 
ท าการประเมิน 

1. ประเมินด้านความสามารถและทักษะ       
    ที่สอดคล้องกับต าแหน่ง  
    -ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  
      ระเบียบการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

วิธีการประเมิน   สอบข้อเขียน 
- ที่สอดคล้องกับต าแหน่ง (100 คะแนน) 

เลขที่ 1 -  5  
เวลา 9.00 – 12.00 น. 

วันที่ 24 สิงหาคม 2563  
ณ ห้องสุพรรณิการ์        

ชั้น 11 
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

 
2. การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
(Microsoft office : Word, Excel, Power Point) 
วิธีการประเมิน  สอบภาคปฏิบัติ 

เลขที่ 1 -  5  
เวลา 13.30 – 14.30 น. 

วันที่ 24 สิงหาคม 2563  
ณ ห้องสุพรรณิการ์        

ชั้น 11 
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

2.4 ต าแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ 
และวิธีการประเมิน 

เลขประจ าตัวสอบ 
ผู้สมัคร / เวลา 

วัน และสถานที่ 
ท าการประเมิน 

1. ประเมินด้านความสามารถและทักษะ       
    ที่สอดคล้องกับต าแหน่ง  

วิธีการประเมิน   สอบสัมภาษณ์ 
- ความรู้เฉพาะต าแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ 

เลขที่ 1  
เวลา 9.00 –  11.00 น. 

 

วันที่ 25 สิงหาคม 2563  
ณ ห้องราชพฤกษ์  

ชั้น 11  
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

 

                    3.  ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
กรมการแพทย์ (โรงพยาบาลราชวิถี) จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 16.30 น.และ ทางเว็บไซด์ 
www.rajavithi.go.th  

..//4. ระเบียบ.. 
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4.  ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ให้ผู้สมัคร  
ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 

4.1 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม คือสุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง  
หรือกางเกงทรงสแลค สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวม
รองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน 

4.2 เป็นหน้าที่ของผู้สมัครต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ 
ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ  

4.3 ต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัครและบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรที่ทาง  
ราชการออกให้ไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสรรถนะ  หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง 
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมิน อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  

4.4 การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสรรถนะ โดยวิธีการ 
สอบข้อเขียน ต้องปฏิบัติดังนี้ 

4.4.1 ห้ามน าเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้อง 
สอบ 

4.4.2  ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า 30 นาที  แต ่
จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว 

4.4.3 ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที ่
ควบคุมการประเมินโดยเคร่งครัด 

4.4.4  ต้องเข้าประเมินกับกรรมการตามท่ีเจ้าหน้าที่ด าเนินการประเมินก าหนดให้ 
เท่านั้น 

4.4.5  ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบไปแล้ว 30 นาท ี 
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ 

4.4.6 ผู้มาสอบจะต้องเข้ารับการประเมินตามต าแหน่งที่สมัคร และตามวัน  
เวลา ที่ก าหนดในตารางการประเมิน ผู้ที่เข้ารับการประเมินผิดต าแหน่งจะถูกปรับให้ตก และไม่มีสิทธิเข้ารับ
การประเมินในต าแหน่งที่สมัครอีก 

4.4.7 ผู้รับการประเมินจะต้องนั่งประเมินตามที่นั่งและห้องประเมินที่ก าหนดให้  
ผู้ใดนั่งผิดที่ในตารางการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ จะไม่ได้รับคะแนนส าหรับการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ นั้น 

4.4.8 เขียน ชื่อ-นามสกุล ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่สอบ  
ต าแหน่งที่สมัครและเลขประจ าตัวผู้สมัครเฉพาะในที่ที่ก าหนดให้เท่านั้น 

4.4.9 เมื่ออยู่ในห้องประเมิน ขณะประเมินไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบ 
คนอ่ืนหรือบุคคลภายนอกและไม่ออกจากห้องประเมินเว้นแต่ได้รับอนุญาต และอยู่ในการดูแลของกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินฯ 
 

4.4.10 ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งค าตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจาก 
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินก่อนจึงจะออกจากห้องประเมินได้ 

4.4.11 แบบทดสอบ กระดาษค าตอบที่ใช้ในการประเมิน จะน าออกจากห้อง 
ประเมินไม่ได้ เว้นแต่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินอนุญาต เท่านั้น 

 
//4.4.12 เมื่อหมดเวลา.. 
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   4.4.12 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินให้
หยุดท าค าตอบจะต้องหยุดทันที  แต่จะออกจากห้องประเมินได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุม
การประเมินได้อนุญาตแล้ว 

4.4.13  เมื่อสอบเสร็จแล้วต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยัง 
ไม่ไดเ้ข้ารับการประเมิน และต้องไม่กระท าการใด ๆ  อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่ 
      4.5 ผู้ใดไมป่ฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินนี้  หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายาม 
ทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ  และสมรรถนะ และ
คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร  อาจพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ 

   4.6 ผู้ใดไม่มาภายในก าหนด  วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ 
เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในครั้งนี้ 
  5. หลักฐานที่ต้องใช้แสดงตนและยื่นในวันเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะและสมรรถนะ 
  5.1 ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ติดรูปหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวม
แว่นตาด า ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร หรือขนาดหนึ่งนิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
   5.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาด าขนาด 3 x 4 เซนติเมตร หรือ
ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันที่เปิดรับสมัคร) จ านวน 3 รูป (ให้เขียนชื่อ-นามสกุลหลังรูป) 

 5.3 ส าเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) และปริญญาบัตร ที่แสดงว่าเป็นผู้มี
วุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร อย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้
มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร 

 5.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 

   5.5 ใบรับรองแพทย์ และใบรับรองเอกซเรย์ปอด (ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ
เท่านั้น) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จ านวน 1 ฉบับ แนบพร้อมใบสมัคร 

 5.6 ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบ
เปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบส าคัญแสดงการผ่านการ
เกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 

 5.7 หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ 

 5.8 ใบประกอบวิชาชีพเฉพาะบางต าแหน่งที่ก าหนด 

 ทั้งนี้ ในส าเนาทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรอง “ส าเนาถูกต้อง” และลงชื่อก ากับ
ไว้ด้วย **หลักฐานการสมัครให้น าตัวจริงมาด้วย** 

 

   ประกาศ ณ  วันที่      14      สิงหาคม   2563 
 
 
    
 

                                                             
 
 
                             


