
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม 
เร่ือง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

--------------------------------- 
 

 ด้วยโรงเรียนเพชรพิทยาคม  มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง 
ด้วยเงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียนเพชรพิทยาคม  นั้น 
 

อาศัยระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒)  
พ.ศ. ๒๕๓๖ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ และคำส่ังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ๑๗๖๓/๒๕๕๖  
ส่ัง  ณ วันท่ี   ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว จึงประกาศ               
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 ๑.  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  (ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)   
  ๑)  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  จำนวน  ๑  อัตรา   
 

 ๒.  ค่าตอบแทน  (ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้) 
      ค่าตอบแทนเดือนละ  ๑๐,๑๙๐  บาท 
 

 ๓.  คุณสมบัติทั่วไป 
      ๑)  มีสัญชาติไทย 
   ๒)  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 

     ๓) เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
      ๔)  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน             
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

     ๕)  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกส่ังให้พักราชการ  หรือถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครู หรือตามกฎหมายอื่น 

๖)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
       ๗)  ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
       ๘)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
       ๙)  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีได้
กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

      ๑๐)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
      ๑๑)  ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 

       ๑๒)  ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร 
       ๑๓)  มีความประพฤติเรียบร้อย  หากเคยผ่านการปฏิบัติงานมาก่อนให้นำใบรับรองการปฏิบัติงาน 
และใบรับรองความประพฤติจากหัวหน้าหน่วยงานมาแสดงด้วย 
     ๑๔)  ไม่เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา  ซึ่งขัดระเบียบปฏิบัติราชการ 
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    ๑๕)  สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และวันอาทิตย์ได้ 
    ๑๖)  ต้องอุทิศเวลาแก่ทางราชการได้อย่างเต็มท่ี 
 

 ๔.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
      มีคุณวุฒิทางการศึกษาและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  ตรงตามท่ีระบุไว้  (ดังรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้) 
 

 ๕.  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
   สมัครได้ท่ี  งานธุรการ  สำนักงานอำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม  ต้ังแต่วันท่ี  ๓๑  สิงหาคม –               
๖ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  ต้ังแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น.  
  

 ๖.  เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการยื่นใบสมัคร 
   ๑)  สำเนาคุณวุฒิ  (พร้อมฉบับจริง)     จำนวน  ๑  ฉบับ 
   ๒)  สำเนาแสดงผลการเรียนตามรายวิชา (Transcript Records)  จำนวน  ๑  ฉบับ 
   ๓)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  (พร้อมฉบับจริง)   จำนวน  ๑  ฉบับ 
   ๔)  สำเนาทะเบียนบ้าน  (พร้อมฉบับจริง)    จำนวน  ๑  ฉบับ 
   ๕)  สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)    จำนวน  ๑  ฉบับ 
   ๖)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และแว่นตาดำ  เป็นรูปท่ีถ่ายครั้งเดียวกันมาแล้วไม่เกิน  ๖  เดือน  
ขนาด  ๑.๕  นิ้ว  จำนวน  ๓  รูป 
  ๗)  มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน        จำนวน  ๑  ฉบับ 
   ๘)  เอกสารอื่นๆ เช่น  สำเนาใบเปล่ียนช่ือ – สกุล  สำเนาใบทะเบียนสมรส (พร้อมฉบับจริง)   
                                                                                                        อย่างละ  ๑  ฉบับ 
          ทั้งนี้  ในสำเนาภาพถ่ายหลักฐานทุกฉบับใหผู้้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับด้วย 
 

๗.  การยื่นใบสมัคร 
      ๑)  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร                  
ให้ถูกต้องและครบถ้วน 
      ๒)  ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
 

๘.  เง่ือนไขในการรับสมัคร 
      ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ท่ัวไป  และคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้อง กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่น
หลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  อันมีผล    
ทำให้ผู้สมัคร ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่า การรับสมัครและการได้               
เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ท้ังส้ิน 
 

 ๙.  ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ 
  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ  ห้องสอบและสถานท่ีสอบคัดเลือกในวันท่ี  ๗  กันยายน   
พ.ศ. ๒๕๖๓   ณ งานธุรการ  สำนักงานอำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม  หรือสามารถตรวจสอบทางเว็บไซต์  
www.pks.ac.th 
 
 

http://www.pks.ac.th/
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๑๐. วัน  เวลา  และสถานที่สอบคัดเลือก 

             โรงเรียนเพชรพิทยาคม จะดำเนินการสอบคัดเลือกและทดสอบภาคความรู้ความสมารถท่ัวไป   
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  และภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)   
ในวันท่ี  ๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓  (ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ) 
 

 ๑๑.  วิธีสอบคัดเลือก 
   ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
   ภาค  ก  ความรอบรู้  และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  
(คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน)  
 

วัน/เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันอังคารท่ี  ๘  กันยายน  ๒๕๖๓ 
   เวลา  ๐๙.๐๐  -  ๑๐.๐๐  น. 
   เวลา  ๑๐.๑๐  -  ๑๑.๑๐  น. 

  
ความรอบรู้ 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและ
การปฏิบัติของวิชาชีพครู 

 
๕๐  คะแนน 
๕๐  คะแนน 

 

 

  ภาค  ข  ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตำแหน่ง  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
 

วัน/เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันอังคารท่ี  ๘  กันยายน  ๒๕๖๓ 
   เวลา  ๑๓.๐๐  -  ๑๔.๐๐  น. 
   เวลา  ๑๔.๑๐  -  ๑๕.๑๐  น. 

  
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา 
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชา         
หรือทาง  หรือสาขาวิชาเอก 

 
๕๐  คะแนน 
๕๐  คะแนน 

 

 

   ภาค  ค  ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ  (คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน) 
 

วัน/เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันอังคารท่ี  ๘  กันยายน  ๒๕๖๓ 
   เวลา  ๑๕.๒๐  น.  เป็นต้นไป 

  
สอบสัมภาษณ์ 

 
๕๐  คะแนน 

 

 

 ๑๒.  เกณฑ์การตัดสิน   
   ผู้ท่ีผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวจะต้องได้คะแนนรวมทุกภาค  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
หกสิบ  โดยเรียงจากผู้สอบได้คะแนนรวมทุกภาค  จากผู้ได้คะแนนมากไปหาน้อย  กรณีท่ีได้คะแนนรวมเท่ากันให้ 
ผู้ท่ีได้คะแนนภาค ข มากกว่า  เป็นผู้อยู่ในลำดับท่ีดีกว่า  กรณีท่ีคะแนนภาค ข เท่ากัน  ให้ผู้ท่ีได้คะแนนภาค ก 
มากกว่าอยู่ในลำดับท่ีดีกว่า  ถ้าได้คะแนนภาค  ก  เท่ากัน  ให้ใช้วิธีจับฉลากโดยคณะกรรมการ 
 

 ๑๓.  การประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 
   ๑)  บัญชีผู้สอบคัดเลือกให้ใช้ได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันขึ้นบัญชี  แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกอย่างเดียวกัน
อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว  บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
   ๒)  ผู้สอบคัดเลือกได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี  เมื่อผู้นั้นมีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี ้
        (๑)  ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งท่ีสอบได้ไปแล้ว 
        (๒)  ขอสละสิทธิ์ในการทำสัญญาจ้างในตำแหน่งท่ีสอบได้ 
        (๓)  ไม่มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างภายในระยะเวลาท่ีโรงเรียนเพชรพิทยาคม  กำหนด 
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 ๑๔.  ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
   ประกาศผลสอบคัดเลือกฯ  ในวันท่ี  ๙  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ  งานธุรการ  สำนักงาน
อำนวยการ  โรงเรียนเพชรพิทยาคม  หรือสามารถตรวจสอบทางเว็บไซต์  www.pks.ac.th   
 

 ๑๕.  การรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน 
   ให้ผู้ท่ีผ่านการสอบคัดเลือกมารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน  ในวันท่ี  ๑๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓   
ต้ังแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐  น.  ณ  งานธุรการ  สำนักงานอำนวยการ  โรงเรียนเพชรพิทยาคม   
 

 ๑๖.  การทำสัญญาจ้าง 
   ๑)  ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการคัดเลือกตามลำดับท่ีในประกาศขึ้นบัญชีฯ  เพื่อทำสัญญาจ้าง 
   ๒)  ระยะเวลาการจ้างในสัญญาจ้าง  ๖ เดือน (กันยายน ๒๕๖๓– กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ) 
   ๓) ผู้ผ่านการสอบแข่งขัน  ได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติ 
เฉพาะตำแหน่งสำหรับตำแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัคร  ดังนั้น  หากตรวจสอบภายหลังสอบพบว่าเป็น 
ผู้ท่ีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามท่ีกำหนดไว้  แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกไปแล้ว  หรือได้รับการจ้างเป็นลูกจ้าง
ช่ัวคราวไปแล้วก็ตาม  โรงเรียนเพชรพิทยาคม  จะถือว่าเป็นผู้ท่ีขาดคุณสมบัติ  และพิจารณาให้ยกเลิกในกรณีท่ีได้
จ้างไปแล้ว 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
   
 
 

      (นายวิเศษ  ปิ่นพิทักษ์)  
                                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม 
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บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม 

เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม  ลงวันที่  ๒๕  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

----------------------------------------------- 
 

สังกัด/ตำแหน่ง วุฒิ/สาขาวิชา/คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง อัตรา 
โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
ครูอัตราจ้าง 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

 
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาดังต่อไปนี้ 
     ๑.  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
     ๒.  คอมพิวเตอร์ศึกษา 
     ๓.  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๔.  เทคโนโลยีการศึกษา 
     ๕.  วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์                 
     ๖.  วุฒิ/สาขา/วิชาเอกท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นซึ่ง ก.ค.ศ.รับรอง 
     ๗.  มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  
 

 
๑ 

 

หมายเหตุ   โรงเรียนเพชรพิทยาคม  จะประกาศสถานท่ีสอบแข่งขันอีกครั้งหนึ่งท่ีโรงเรียนเพชรพิทยาคม   
               หรือทางเว็บไซต์ www.pks.ac.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pks.ac.th/
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รายละเอียดหลักสูตรการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม  ลงวันที่  ๒๕  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

----------------------------------------------- 
ภาค  ก.  ความรอบรู้  และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู       
(คะแนนเต็ม  ๑๐๐  บาท)  โดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัย  ดังนี้ 
 ๑.  ความรอบรู้  (คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน)  ในเรื่องต่อไปนี้ 
  ๑.๑  สังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  และเหตุการณ์ปัจจุบัน 
  ๑.๒  นโยบายของรัฐบาลปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
  ๑.๓  วัฒนธรรมไทย  และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
  ๑.๔  กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 
   ๑.๔.๑  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
   ๑.๔.๒  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖        
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
   ๑.๔.๓  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
   ๑.๔.๔  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
   ๑.๔.๕  พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
   ๑.๔.๖  พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
   ๑.๔.๗  กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีเกี่ยวข้องกับสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  ๑.๕  ความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน   
 ๒.  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  (คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน)  
โดยให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย  ในเรื่องต่อไปนี้ 
  ๒.๑  วินัยและการรักษาวินัย 
  ๒.๒  คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยม 
  ๒.๓  มาตรฐานวิชาชีพ 
  ๒.๔  จรรยาบรรณวิชาชีพ 
  ๒.๕  สมรรถนะวิชาชีพ 
ภาค  ข.  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  บาท)   
 ๑.  ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา  (คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน)  ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบ
ข้อเขียนแบบปรนัย  ในเรื่องต่อไปนี้ 
  ๑.๑  หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
  ๑.๒  หลักการสอนท่ีเน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน  เป็นสำคัญ 
  ๑.๓  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
  ๑.๔  การพัฒนาผู้เรียน 
  ๑.๕  การบริหารจัดการช้ันเรียน 
  ๑.๖  การวิจัยทางการศึกษา 
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  ๑.๗  ส่ือ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  ๑.๘  การวัดและประเมินผลการศึกษา   
 ๒.  ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก  (คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน)  ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน
แบบปรนัย  เกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา  หรือสาขาวิชาเอก 
  ๒.๑  วินัยและการรักษาวินัย 
  ๒.๒  คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยม 
  ๒.๓  มาตรฐานวิชาชีพ 
  ๒.๔  จรรยาบรรณวิชาชีพ 
  ๒.๕  สมรรถนะวิชาชีพ 
ภาค  ค.  ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ  (คะแนนเต็ม  ๕๐  บาท)  ให้ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์  
สังเกต  ตรวจสอบเอกสาร  หรือวิธีอื่นท่ีเหมาะสม  โดยประเมินจาก 
 ๑.  สัมภาษณ์  (๕๐  คะแนน) 
  ๑.๑  ประวัติส่วนตัวและการศึกษา     ๑๐  คะแนน 
  ๑.๒  การประกอบคุณงามความดี     ๑๐  คะแนน 
  ๑.๓  บุคลิกภาพ  ท่วงทีวาจา     ๑๐  คะแนน 
  ๑.๔  เจตคติ  และอุดมการณ์     ๑๐  คะแนน 
  ๑.๕  การมีปฏิภาณไหวพริบ     ๑๐  คะแนน 
   

....................................................................... 
 
 


