
 
 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลนิคมน้ำอูน 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงฯ (รายเดือน) 

 ……………………………………. 
 

   ด้วย โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน
เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงฯ(รายเดือน)  เพ่ือปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1.  ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
  - ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน   จำนวน   1   อัตรา 
  - ตำแหน่งพนักงานทั่วไป    จำนวน   1   อัตรา 
รายละเอียดลักษณะงานการจ้างงานต่างๆ ปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 

2.  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผูมี้สิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
  1. เพศชาย   
  2. มีสัญชาติไทย 
  3. มีอายุไม่ต่ำกว่า  20  ปีบริบูรณ์และไม่เกิน  35  ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร 
  4. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลาย  

5. ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการรับราชการทหาร 
          6. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
        7.  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
           8. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
พระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
           9. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะการกระทำความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้ บกพร่อง
ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
           10.ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก ไล่ออกหรือเลิกจ้างจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
            11. ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
   12. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ นอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการได ้

13. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีบุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส พฤติกรรมบริการดี 
มีใจรักในการให้บริการ มีสภาวะทางจิตเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย 
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3.  การรับสมัคร 

 3.1  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร  ตั้งแต่วันที่  9 - 31  มกราคม  2566  เวลา 15.00 น.  ในวัน
และเวลาราชการ   

3.2  ค่าสมัครสอบ 
   -  ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

 3.3.  หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
   1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ  ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน 1 รูป 
โดยถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
   2. สำเนาประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงผลการศึกษา ที่แสดงว่า
เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ  1  ฉบับ  ทั้งนี้จะต้องสำเร็จการศึกษาและ
ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ ภายในกำหนดวันปิดรับสมัคร 

   ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาข้างต้นมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้ใช้
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที ่ได้รับอนุมัติ
ประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรจากผู้มีอำนาจ ภายในกำหนดวันปิดรับสมัคร หนังสือรับรองดังกล่าวต้ องมี
อายุไม่เกิน 6 เดือน  นับจากวันที่ที่ผู้มีอำนาจได้ลงนามรับรอง 
   3. สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ฉบับ 
   4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1  ฉบับ 
   5.  ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 
จำนวน 1 ฉบับ 
   6.  หลักฐานซึ่งแสดงว่าผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการรับราชการทหาร 
   7.  หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)  จำนวน  1  ฉบับ 
   8.  หลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส,  ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล (ถ้ามี) จำนวน  1  ฉบับ 

  ทั้งนี้  ในสำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนรับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อ
กำกับไว้ด้วย 
 3.4  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
       ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ 
ในใบสมัคร  พร้อมทั้งส่งหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร
ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มี
สิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็น
โมฆะสำหรับผู้นั้น  
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4.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก 
  โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
เงินบำรุงฯ(รายเดือน) ในวันที่ 31 มกราคม 2566  เวลา 15.30 น.  หน้าเว็บไซต์  โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน 
จังหวัดสกลนคร https://skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=h_nikomnamoun 

5.  กำหนดวัน เวลา และสถานทีส่อบคัดเลือก 
  โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน จะประกาศกำหนดวันเวลาและสถานที่สอบคัดเลือก  ในวันที่ 
31 มกราคม 2566   เวลา 15.30 น.  ทางเว็บไซต์หน่วยงาน  โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 
https://skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=h_nikomnamoun 

6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
6.1 สอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่งด้วยวิธีการสอบข้อเขียน  

(100 คะแนน) 
6.2 สอบความรู้ความสามารถ ในเรื่องคุณลักษณะส่วนบุคคลและความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์และการตรวจสอบกับบุคคลอ้างอิง (100 คะแนน) 

7. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมในการประเมินความรู้  
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะแต่ละครั้ง ในแต่ละเรื่อง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๖๐  
  การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนรวมที่สอบได้ ลดหลั่นลงมาตามลำดับ กรณีได้
คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ยื่นใบสมัครก่อนเป็นผู้ที่ได้ลำดับสูงกว่า โดยพิจารณาจากวัน เวลาที่สมัครเป็นสำคัญ 

8. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
  โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงฯ
(รายเดือน) ตามลำดับคะแนนรวมที่สอบได้ทางเว็บไซต์หน่วยงาน  โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 
https://skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=h_nikomnamoun โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว
ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เมื่อครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือเมื่อมีประกาศรับสมัครในตำแหน่ง
ที่ขึ้นบัญชีใหม่แล้วแต่กรณี 

ประกาศ  ณ  วันที่  6  มกราคม  พ.ศ.๒๕66 

(นายวิษณุ  เกตุรุน) 
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนิคมน้ำอูน 
   

 
 
 
 

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร” 

https://skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=h_nikomnamoun
https://skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=h_nikomnamoun
https://skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=h_nikomnamoun


รายละเอียดการรับสมัครตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน 
ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง 
 ชื่อตำแหน่ง   พนักงานเกษตรพ้ืนฐาน 
 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน  

ค่าตอบแทน  เดือนละ  7,260  บาท 

สิทธิประโยชน์   

  - ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุง เพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว หน่วยบริการ
ในสังกัดและกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๔๕ , 

- หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่สธ 0201.034/ว87  ลงวันที่ ๒8 เมษายน ๒๕49  
เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) 
    - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.04/ว261  ลงวันที่ 30 มีนาคม 
๒๕65   เรื่อง บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างของลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สำหรับกลุ่ม
วิชาชีพและกลุ่มสนับสนุน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ระยะเวลาการจ้าง วันที่เริ่มสัญญาจ้าง  ถึง 30 กันยายน 2566 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานด้านสนามที่เกี่ยวกับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ ทั้งไม้ดอกและไม้ประดับ เพาะชำ ขยายพันธ์ไม้ ตกแต่ง 
ดูแลรักษาสวน สนามหญ้ารอบๆ พื้นที่ในความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่ ในการดูแลทำความ
สะอาดบริเวณสถานที่ สิ่งแวดล้อมและเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ของหน่วยงานให้สะอาด ปลอดภัย รวมทั้ง
อำนวยความสะดวกติดต่องานระหว่างหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
  1. งานด้านสนามที่เกี่ยวกับการตกแต่ง เพาะชำ ขยายพันธ์ไม้ ปลูกทดแทนต้นไม้ ทั้งไม้ดอก 
ไม้ประดับและพืชสวนสมุนไพร เพื่อความสวยงามของสถานที่ราชการ และเป็นประโยชน์ต่องานราชการที่
เกี่ยวข้อง บำรุงรักษาต้นไม้ ตกแต่ง ดูแลรักษาสวนและสนามหญ้ารอบๆ บริเวณพื้นที่และสิ่ง แวดล้อมพร้อม
บริหารจัดการให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพ่ือสร้างความประทับใจต่อผู้มารับบริการ 
  2. ดูแล ทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่ในความรับผิดชอบและสิ่งแวดล้อมภายใน
หน่วยงาน เพ่ือให้สะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐาน 
  3. จัดเตรียม ตรวจสอบและบำรุงรักษาวัสดุ ทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้
ปฏิบัติงาน เพ่ือให้สะอาดปลอดภัย ตามมาตรฐานที่หน่วยงานกำหนดและจัดเก็บตามระบบ เพ่ือให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 
  4. สรุปสถิติข้อมูลจากการปฏิบัติงานตามประเภทงานบริการ เพื่อไปพัฒนาระบบงานบริการ
ให้มีคุณภาพ 
  5. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 
  6. ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความเข้าใจและร่วมมือในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
  ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน และมีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที ่

 



รายละเอียดการรับสมคัรตำแหน่งพนักงานทั่วไป 
 

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง 

 ชื่อตำแหน่ง   พนักงานทั่วไป 
 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน  

ค่าตอบแทน  เดือนละ   7,260  บาท 

สิทธิประโยชน์   

  - ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุง เพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว หน่วยบริการ
ในสังกัดและกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๔๕ , 

- หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่สธ 0201.034/ว87  ลงวันที่ ๒8 เมษายน ๒๕49  
เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) 
    - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.04/ว261  ลงวันที่ 30 มีนาคม 
๒๕65   เรื่อง บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างของลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สำหรับกลุ่ม
วิชาชีพและกลุ่มสนับสนุน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ระยะเวลาการจ้าง วันที่เริ่มสัญญาจ้าง  ถึง 30 กันยายน 2566 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 

  ปฏิบัติงานที่ใช้แรงงานทั่วไป ตามคำสั่งของหัวหน้างานหรือผู้มีอำนาจในการสั่งการ ปฏิบัติงาน
ในการดูแลความเรียบร้อยในสถานที่ราชการ ในจุดหรือพ้ืนที่ที ่ร ับผิดชอบ ในบริเวณสถานที่ต่างๆ ของ
หน่วยงาน โดยมีการตรวจตราความเรียบร้อยตลอดเวลา  เพื่อมิให้เกิดเหตุไม่พึงประสงค์ต่อสถานที่ของ
หน่วยงาน  เพ่ือให้หน่วยงานมีความปลอดภัย มิให้ผู้ใดบุกรุกทั้งเวลากลางวันและกลางคืน ดูแลรับผิดชอบ
ทรัพย์สินของทางราชการ มิให้ได้รับความสูญเสีย เสียหาย รวมทั้งผู้บุกรุกเข้าไปในเขตหวงห้าม ป้องกันการ
โจรกรรมและอาชญากรรม ตลอดจนความเสียหายอ่ืนๆ ที่อาจเกิดขึ้น ดูแลควบคุมยานพาหนะและบุคคล เพ่ือ
ป้องกันมิให้ถูกขโมยหรือโจรกรรม  รับและส่งมอบงาน ตลอดจนประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานร่วมกัน 
จัดทำรายงานเหตุการณ์ต่างๆ ทีเ่กิดข้ึนประจำวัน เพ่ือรายงานให้ หัวหน้างานทราบ ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้
ในการปฏิบัติงานแรงงานทั่วไป เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ โดยปฏิบัติตาม
มาตรการ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบของ
หัวหน้างาน  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย1. ปฏิบัติงานตามแต่จะได้รับคำสั่ง โดยไม่จำกัด
ขอบเขตหน้าที่ เช่น บริการต้อนรับ รับรองแขกหรือผู้มารับบริการ ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม งานบริหาร
จัดการทำความสะอาด งานบำรุงรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ราชการ งานที่จำเป็นต้องใช้
แรงงานทั่วไป ร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามท่ีโรงพยาบาลนิคมน้ำอูนกำหนด ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
  ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน และมีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที ่

 
 
 
 
 
 



 
 

 
ที่ สน ๐๐๓3.๓๐๑ /25                                          โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน 

                                                                                     อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร ๔๗๒๗๐ 

                                                                 9  มกราคม  ๒๕66 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 

เรียน นายอำเภอนิคมน้ำอูน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย - สำเนาประกาศโรงพยาบาลนิคมน้ำอูน           จำนวน    1    ชุด 

  เนื่องด้วย โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกบุคคลเข้า
ปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงฯ(รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานเกษตรพ้ืนฐาน จำนวน  1  อัตรา  และ 
ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน  1  อัตรา  เพ่ือปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน   

โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน จึงขอความอนุเคราะห์ท่านในการติดประกาศประชาสัมพันธ์ให้
บุคคลทั่วไปได้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดดังสำเนาประกาศที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้  

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์   

 ขอแสดงความนับถือ 

(นายวิษณุ  เกตุรุน) 
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนิคมน้ำอูน 
   

 
 
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
โทร.  ๐ ๔๒๗๘ ๙๐๑๕ ต่อ ๑๐๒ 
โทรสาร.  ๐ ๔๒๗๘ ๙๐๑๕ ต่อ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

“อยู่สกล รักสกล ทำเพ่ือสกลนคร” 
 

(สำเนา) 


