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ประกาศโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่งครูอัตราจ้าง 

 
                 ดว้ยโรงเรียนบา้นกรวดวิทยาคาร  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 
ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่งครอัูตราจ้าง  ฉะนั้น  จึงอาศัย
อ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามค าสั่งที่  ๕๑๒/๒๕๕๙  เรื่อง  มอบ
อ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  สั่ง  ณ  วันที่  ๒๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๙  จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เพ่ือคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
๑. ชื่อต าแหน่งงาน  กลุ่มงานและรายละเอียดการจ้างงาน 
 ๑.๑ ชื่อต าแหน่ง ต าแหน่งครูอัตราจ้าง  
 ๑.๒ ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ 
   (๑)  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับจัดการเรียนการสอน  และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  (๒)  จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  (๓)  ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
  (๔)  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
  (๕)  ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน เพ่ือร่วมกัน
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
  (๖)  ปฏิบัติงานประสานงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑.๓ อัตราว่าง  วิชาเอกการเงินและการบัญชี  จ านวน  ๑  อัตรา   
๑.๔ ค่าตอบแทน  เดือนละ  ๙,๐๐๐ บาท 
๑.๕ ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๖๑  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๑ 

 
๒. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก 
 ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
  (๑)  มีสัญชาติไทย 
  (๒)  อายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ์ 
  (๓)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
  (๔)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่น 



๒ 
 

 
  (๕)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ี
ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ.   
  (๖)  ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักราชการ  ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน   
  (๗)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา    
  (๘)  ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  ไม่เป็น
ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ
พนักงาน  หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
  (๙)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๑๐)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษ
ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
  (๑๑)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  องค์การ
มหาชนหรือหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ   
  (๑๒)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออกหรือไล่ออกเพราะกระท าผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้  หรือตามกฎหมายอื่น 
  (๑๓)  ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ 
 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

   (๑)  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอ่ืนที่ ก.ค.ศ. ก าหนด
เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งครูผู้ช่วย   สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
ในกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกท่ีเปิดรับสมัคร 

(๒)  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
ตามท่ี คุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน (ถ้ามี) 
 
๓. การรับสมัคร 

๓.๑ วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องธุรการ  โรงเรียนบ้านกรวด

วิทยาคาร  อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  ตั้งแตว่ันที่  ๓  -  ๙  สิงหาคม  ๒๕๖๑  ในเวลาราชการ  
โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ 

๓.๒ หลักฐานทีต่้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  (๑)  ปริญญาบัตร  หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ  กรณีใช้หนังสือรับรองวุฒิ  ต้องระบุชื่อ  
ปริญญาบัตรและสาขาวิชาเอกไว้ชัดเจน  โดยต้องระบุด้วยว่า “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้ว  อยู่ระหว่างรอ
การอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย”  ต้องได้รับอนุมัติปริญญาบัตรไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย    



๓ 
 

   
  (๒)  ใบประกาศนียบัตรบัณฑิต  กรณีผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี  ที่ศึกษาต่อ
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี  (ถ้ามี) 
  (๓)  ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ทีร่ะบุกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก   
  (๔)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาด า  ถ่ายครั้งเดียวกันและถ่ายไว้ไม่เกิน  
๖  เดือน  ขนาด  ๑ x ๑.๕ นิ้ว  จ านวน  ๓  รูป   
  (๕)  ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก   
  (๖)  บัตรประจ าตัวประชาชน   
  (๗)  ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๓๐ วัน ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ.     
ว่าด้วยโรค  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  (๘)  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
ตามท่ี คุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน (ถ้ามี) 
  (๙)  หลักฐานอื่น ๆ เช่น ในส าคัญการสมรส   ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล  (ถ้ามี) 

๓.๓ เงื่อนไขการรับสมัคร 
        ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็น

ผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีการ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่รับสมัคร 
อันเป็นผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์สมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและ
การได้รับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 
 ๓.๔ ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 
       ผูส้มัครสอบคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบ จ านวน  ๒๐๐  บาท  
  
๔. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก  และสถานที่ในการสอบคัดเลือก 
 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสถานที่ในการ
สอบคัดเลือก  ภายในวันที่  ๙  สิงหาคม  ๒๕๖๑  ณ  โรงเรยีนบ้านกรวดวิทยาคาร  และทางเว็บไซต์  
www.bv.ac.th 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bv.ac.th/
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๕. วัน เวลาและหลักเกณฑ์ วิธีการสอบคัดเลือก 
 ผู้สมัครต้องได้รับการคัดเลือกด้วยวิธีการสอบคัดเลือก  ตามหลักสูตรการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้าง
เป็นครูอัตราจ้าง  แนบท้ายประกาศนี้  ดังต่อไปนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ภาค ก  ความรอบรู้  ความสามารถท่ัวไป  และความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครู และ
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  
     -  ความรอบรู ้  
     -  ความสามารถทั่วไป   
     -  ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและ   
     อุดมการณ์ของความเป็นครู  และมาตรฐานวิชาชีพทาง
การศึกษา    

๕๐ 
 
 
 

(๑๕) 
(๑๕) 
(๒๐) 

 

 
 
 
 

สอบข้อเขียน 
สอบข้อเขียน 
สอบข้อเขียน 

 
ภาค ข  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง   
     -  ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา 
     -  ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขา 
     วชิาเอก 

๕๐ 
(๒๕) 
(๒๕) 

 
สอบข้อเขียน 
สอบข้อเขียน 

ภาค ค  ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ 
     -  ประเมินความเหมาะสมของบุคคล 

๒๐ สัมภาษณ์  สังเกต 

  
โดยโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  จะด าเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ ๑๐ สิงหาคม  ๒๕๖๑      

โดยสอบภาค ก  และภาค ข  ในเวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.  ส่วน ภาค ค  ในเวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป   
 
๖. เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคตามหลักสูตร  ไม่ต่ ากว่าร้อยละหก
สิบ  โดยเรียงล าดับจากผู้ได้คะแนนสูงสุดจากมากไปหาน้อย กรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ทีไ่ด้คะแนน 
ภาค ข  มากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า  หากยังได้คะแนน ภาค ข  เท่ากัน  ให้ผู้ทีไ่ด้คะแนน ภาค ก  มากกว่า
อยู่ในล าดับที่ดีกว่า  และหากยังได้คะแนน ภาค ก  เท่ากันอีก  ให้ผู้สมัครในล าดับก่อนอยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
 
 
 
 



๕ 
 

๗. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
 ๖.๑  โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามล าดับคะแนนที่
สอบได้ตามข้อ ๖.  ภายในวันที ่ ๑๐ สิงหาคม  ๒๕๖๑  ณ  โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  และทางเว็บไซต์  
www.bv.ac.th 
         ๖.๒  ให้ผู้ที่ได้ล าดับที่ ๑  มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่  ๑๓ สิงหาคม  ๒๕๖๑      
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  ณ  ห้องฝ่ายบริหารงบประมาณและบุคคล  ถ้าไม่มารายงานตัวในวันและ
เวลาดังกล่าว  โรงเรียนจะท าการเรียกผู้ที่ได้ล าดับถัดไปมารายงานตัวต่อไป 
                    ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๖   เดอืน  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

                     

 
 

                                                        ( นายสมเกียรติ  วัฒนากรประสิทธิ์ ) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bv.ac.th/


๖ 
 

ก าหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูอัตราจ้าง 
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  อ าเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ 

                                  
 
 
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก   - ในวันที่  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 
 
รับสมัครสอบคัดเลือก    - ในวันที่  ๓  สิงหาคม ถึง  ๙  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก - ภายในวันที่  ๙  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
 
ก าหนดวันสอบคัดเลือก    - ในวันที่ ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  - ภายในวันที่ ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 

รายงานตัวและจัดท าสัญญาจ้าง   - ในวันที่ ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

หลักสูตรการคัดเลือกบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง 
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร อ าเภอบ้านกรวด 

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  ลงวันที่  ๒๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑) 
…………………………………………. 

ภาค ก  ความรอบรู้  ความสามารถท่ัวไป  ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ์
ของความเป็นครู และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 
 ๑.  ความรอบรู ้ (๑๕ คะแนน)  ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย  ในเรื่องต่อไปนี้ 
      ๑.๑  สังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  และเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน   
      ๑.๒  นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
      ๑.๓  วัฒนธรรมไทย  และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
      ๑.๔  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 
 ๒.  ความสามารถทั่วไป  (๑๕ คะแนน)  ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย  ในเรื่องต่อไปนี้ 
       ๒.๑ ความสามารถด้านตัวเลข  ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลข  สรุปเหตุผล
เกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ    
      ๒.๒ ความสามารถด้านภาษาไทยให้ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ การสรุป
ความ การตีความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดค า การแต่งประโยคและค าศัพท์ 
      ๒.๓ ความสามารถด้านเหตุผล ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิด  สรุปหาเหตุผล
และอุปมาอุปไมย 
 ๓.  ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครู และมาตรฐาน
วิชาชีพทางการศึกษา (คะแนน ๒๐ คะแนน)  ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย  ในเรื่องต่อไปนี้ 
       ๓.๑  คุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครู  
       ๓.๒  มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
       ๓.๓  มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน  
       ๓.๔  มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน 
       ๓.๕  มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

ภาค ข  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 
 ๑.  ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนน ๒๕ คะแนน)  ทดสอบโดยวิธีการสอบ
ข้อเขียนแบบปรนัย  ในเรื่องต่อไปนี้ 

          ๔.๑  หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร  หลักการศึกษา 
          ๔.๒  หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
          ๔.๓  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
          ๔.๔  การพัฒนาผู้เรียน 
          ๔.๕  การบริหารจัดการชั้นเรียน   
          ๔.๖  การวิจัยทางการศึกษา   
          ๔.๗  สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา   
          ๔.๘  การวัดและประเมินผลการศึกษา 

 ๒.  ความรู้ ความสามารถเก่ียวกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขา  วิชาเอก (คะแนน ๒๕ คะแนน)    
ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย เกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขา  
วิชาเอก 
 
ภาค ค  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต 
ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอ่ืนที่เหมาะสม  โดยประเมินจาก 
 ๑.  ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา 
 ๒.  บุคลิกลักษณะ  ท่วงทีวาจา 
 ๓.  วุฒภิาวะทางอารมณ์ 
        ๔.  การมีปฏิภาณไหวพริบ   
 ๕.  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคตแิละอุดมการณ์ 

 
…………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

รายละเอียดกลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอกท่ีเปิดรับสมัครสอบแข่งขัน เพ่ือสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง 
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร อ าเภอบ้านกรวด 

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) 
 

กลุ่มวิชาการเงินและการบัญชี วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้ 
 

(๑)  การเงิน  (๒)  การบริหารงานการเงิน 

(๓)  การเงินการธนาคาร  (๔)  การธนาคารและการเงิน 

(๕)  การเงินและธุรกิจการเงิน  (๖)  บัญชี 
(๗)  การบัญชี  (๘)  การบัญชีการเงิน 

(๙)  การตลาด  
(๑๐)  เศรษฐศาสตร์การเงิน(สาขา
การเงิน) 

(๑๑)  เศรษฐศาสตร์การคลัง(สาขาการคลัง)  (๑๒)  การจัดการทั่วไป(บัญชี) 
(๑๓)  การบริหารธุรกิจ(บัญชี)  (๑๔)  การบัญชีต้นทุน 

(๑๕)  การสอบบัญชี  (๑๖)  ธุรกิจศึกษา-บัญชี 
 
 


