
 
 
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองกบ 
เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น 

   ************************************** 
 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถ่ินขององคกรปกครอง                   
สวนทองถ่ิน และการเบิกคาใชจาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว มีผลบังคับใชตั้งแต
วันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ และตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติวาดวยหลักเกณฑการ
ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เพ่ือเปนการใหบริการแกผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลอ่ืนท่ีมีภาวะพ่ึงพิง ไดรับสิทธิการบริการดานอนามัย
พ้ืนฐาน การฟนฟูสมรรถภาพ และกายภาพบําบัด ตามประเภทและกิจกรรมบริการท่ีกระทรวงสาธารณสุข
กําหนด ตลอดจนแนะนําการดูแล และการชวยเหลือผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลอ่ืนท่ีมีภาวะพ่ึงพิงท่ีไมได
เปนการรักษาพยาบาล โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) เปนผูจัดหาบุคคลในพ้ืนท่ีเขาชวยสนับสนนุ
การปฏิบัติหนาท่ีในการดูแล และการชวยเหลือผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลอ่ืนท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองกบ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี จึงมีความประสงคจะรับสมัคร
บุคคลท่ัวไปเพ่ือทําการคัดเลือกบุคคลเพ่ือทําหนาท่ี “อาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน” 

๑. ตําแหนงรับสมัคร 
อาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน               จํานวน  ๒  อัตรา 

โดยมีหนาท่ีใหบริการแกผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง ดานอนามัยพ้ืนฐาน การฟนฟูสรรถภาพ 
และกายภาพบําบัด ตามประเภทและกิจกรรมบริการท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด ตลอดจนแนะนําชวยเหลือ
ผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงและบุคคลอ่ืนท่ีมีภาวะพ่ึงพิงท่ีไมไดเปนการรักษาพยาบาล โดยไดรับเงินคาตอบแทน
เปนไปตามเอกสารหมายเลข 1 แนบทายประกาศนี้ 

๒. คุณสมบัติแลละลักษณะตองหามของอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น 
2.1  มีอายุไมต่ํากวา 18 ป บริบูรณ 
2.2  มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองกบ 
2.3 ไมเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา ผูปฏิบัติงาน

ในหนวยงานของรัฐ หรือในรัฐวิสาหกิจ ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ลูกจางของสวนราชการหนวยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายโดยไดรับคาตอบแทนประจํา 

๓. ระยะเวลาการรับสมัคร และสถานท่ีรับสมัคร 
   ผูสนใจ สามารถติดตอขอรับใบสมัคร ณ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองกบ 
อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี (โดยไมเสียคาธรรมเนียมการสมัคร) ระหวางวันท่ี 17 สิงหาคม – 19 สิงหาคม 
๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  
 
 
 

/4. เอกสาร... 
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๔. เอกสารหลักฐานการรับสมัคร 

 ผูสมัครสอบตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตอง
ครบถวนพรอมท้ังนําเอกสารฉบับจริงและสําเนารับรองความถูกตอง จํานวน 1 ชุด มายื่นในวันรับสมัครสอบ 
ดังนี้  

 4.1 ทะเบียนบานฉบับจริง พรอมสําเนาทะเบียนบาน         จํานวน 1 ฉบับ 

 4.2 บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 

 4.3 รูปถาย ขนาด 1 นิ้ว             จํานวน 3 รูป 

๕. เง่ือนไขการรับสมัคร 
ผูสมัครเขารับการคัดเลือก จะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตัวเองวาเปนผูมี

คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ
ในใบสมัครพรอมยื่นหลักฐานการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวา
ดวยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงท่ีสมัคร อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตาม
ประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการสมัครครั้งนี้ เปนโมฆะสําหรับผูนั้น 

๖. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา สถานท่ี                 
สอบคัดเลือก 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองกบ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ    
เขารับการสอบคัดเลือกในวันท่ี 20 กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ บอรดประชาสัมพันธองคการบริหารสวนตําบลหนองกบ 
อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี 

7.  หลักเกณฑการคัดเลือก 
 ผูสมัครตองไดรับการประเมินสรรถนะดวยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังตอไปนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนน วิธีการประเมิน 
         การประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงจาก 
ประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตบุคลิก
และพฤติกรรมท่ีปรากฏของผูเขาสอบสัมภาษณ ท้ังนี้อาจใชวิธีการอ่ืนใด
เพ่ิมเติม หรือพิจารณาจากความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูท่ีเปน
ประโยชนตอการปฏิบัติงาน ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ คุณธรรม 
จริยธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมท้ังสังคม สิ่งแวดลอมความคิด
ริเริ่มสรางสรรค ปฏิญาณไหวพริบและบุคลิกภาพอยางอ่ืนเปนตน และ 
รวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ีจําเปนของตําแหนง 

๑๐๐ การสัมภาษณ 

รวม ๑๐๐  

8. กําหนดการสอบคัดเลือก 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองกบ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี จะดําเนินการคัดเลือกใน

วันท่ี 21 สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น. ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหนองกบ ชั้น 2 
 
 
 

/8. ประกาศ... 
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9. ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
 ประกาศผลการคัดเลือกในวันท่ี 24 สิงหาคม ๒๕๖๓ ภายในเวลา 09.๐๐ น. โดยเรียงลําดับ

ผูท่ีไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ ณ บอรดประชาสัมพันธองคการบริหารสวนตําบลหนองกบ อําเภอบานโปง 
จังหวัดราชบุรี 

องคการบริหารสวนตําบลหนองกบ จะดําเนินการคัดเลือกเพ่ือเปนอาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน 
ตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี ดังนั้น หากผูใดแอบอางวาสามารถชวยเหลือทานไดรับการคัดเลือก 
หรือมีพฤติการณในทํานองเดียวกัน โปรดอยาไดหลงเชื่อ และแจงใหองคการบริหารสวนตําบลหนองกบ อําเภอ
บานโปง จังหวัดราชบุรี ทราบดวย 

 จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ ณ วันท่ี 14  เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  

     
                (นายภิสิทธิ์พล  วงษวสุวัต) 

             ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองกบ ปฏิบัติหนาท่ี 
             นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองกบ 
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เอกสารหมายเลข 1 แนบทายประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองกบ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี 

เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น 
ลงวันท่ี 14 สิงหาคม 2563 

*************************** 

ช่ือตําแหนง  อาสาสมัครบริบาลทองถิ่น 

1. ขอบเขตและเง่ือนไขการทําหนาท่ีของอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น 

 อาสาสมัครบริบาลทองถ่ินมีหนาท่ีชวยองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง
ภายใตการกํากับดูแลของบุคลากรวิชาชีพดานสุขภาพในพ้ืนท่ี ซ่ึงไดรับมอบหมายจากองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ดังนี้ 
  1.1 ชวยดูแลสุขภาพสําหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 
  1.2 ชวยเหลือดูแลการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันสําหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง เชน การ
อาบน้ํา การทําความสะอาดรางกาย การแตงตัว การรับประทานอาหาร การเคลื่อนยาย การใชอุปกรณ
ชวยเหลือ การขับถาย การไปพบแพทย การรับประทานยา เปนตน 
  1.3 ใหบริการดานสุขภาพข้ันพ้ืนฐาน (Basic health care service) เปนการดูแลสุขภาพ
ภายใตการกํากับของบุคลากรวิชาชีพดานสุขภาพในพ้ืนท่ี ไดแก การพยาบาลพ้ืนฐาน การฟนฟูสมรรถภาพ
เบื้องตน การประเมินสุขภาพเบื้องตน เชน การประเมินความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันข้ันพ้ืนฐาน 
และการประเมินสัญญาณชีพ กรดูแลเรื่องยาเบื้องตน กิจกรรมกระตุนสมองในกลุมท่ีมีภาวะสมองบกพรอง
ระยะแรก การดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะสมองเสื่อมหรือมีอาการทางสมอง เปนตน 
  1.4 การใหคําปรึกษาดานสุขภาพเบื้องตนกับครอบครัวและการประสานความชวยเหลือกับ
หนวยงานตาง ๆ 
  1.5 ประเมินปญหาในการดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงเบื้องตนและประสานงานในการสงตอ
ไดอยางถูกตอง 
  1.6 การบริการใหการดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) 
  1.7 ชวยเหลือดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงดานสุขภาพพ้ืนฐาน การฟนฟูสมรรถภาพ และ
กายภาพบําบัดอ่ืน ๆ ตามประเภทและกิจกรรมบริการท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

2. อัตราคาตอบแทนและการจายคาตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น 
 อาสาสมัครบริบาลทองถ่ินท่ีมีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทนเพ่ือเปนคาชดเชยการงานหรือเวลาท่ีเสียไป
จะตองมีเวลาในการปฏิบัติหนาท่ี ดังนี้ 

 2.1 อาสาสมัครบริบาลทองถ่ินคนใดไดปฏิบัติหนาท่ีตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) ไมนอย
กวาวันละ 8 ชั่วโมง และไมนอยกวาเดือนละ 20 วัน จะไดรับเงินคาตอบแทนตามอัตราดังนี้ 

  2.1.1 อาสาสมัครบริบาลทองถ่ินท่ีผานการอบรมหลักสูตรการดูแลผูสูงอายุชั้นกลาง จํานวน 
70 ชั่วโมง จะไดรับเงินคาตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท 

 
2.1.2 อาสาสมัคร... 
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  2.1.2 อาสาสมัครบริบาลทองถ่ินท่ีผานการอบรมหลักสูตรการดูแลผูสูงอายุชั้นกลาง จํานวน 
70 ชั่วโมง และผานการอบรมหลักสูตรฝกอบรมเพ่ิมเติมนักบริบาลทองถ่ิน จํานวน 50 ชั่วโมง ของ
คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ จากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจัดใหมี
การอบรม โดยไดรับอนุมัติใหใชหลักสูตรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จะไดรับเงินคาตอบแทนเดือนละ 
๖,๐๐๐ บาท 

 2.2 อาสาสมัครบริบาลทองถ่ินคนใดไดปฏิบัติหนาท่ีตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) นอย
กวา 20 วัน ใหมีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทนตามสัดสวนจํานวนวันท่ีปฏิบัติงานในเดือนนั้น 

 2.3 อาสาสมัครบริบาลทองถ่ินคนใดไดปฏิบัติหนาท่ีตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) ไมครบ 
8 ชั่วโมง แตไมนอยกวา 4 ชั่วโมง ใหนับเปนครึ่งวัน 

3. การพนจากการเปนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น 

 3.1 ยื่นหนังสือแจงความประสงคลาออกตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน  

 3.2 เม่ือบุคลากรวิชาชีพดานสุขภาพในพ้ืนท่ีซ่ึงไดรับมอบหมายจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
รวมกับผูบริการในพ้ืนท่ี ประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอาสาสมัครบริบาลทองถ่ินในการดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะ
พ่ึงพิงแลวเห็นวา มีสมรรถนะหรือผลการปฏิบัติงานท่ีไมเหมาะสมตอการปฏิบัติหนาท่ี เชน หยุดปฏิบัติหนาท่ี
เปนประจํา ปฏิบัติหนาท่ีไมมีประสิทธิภาพ เปนตน ใหเสนอความเห็นใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาให
อาสาสมัครบริบาลทองถ่ินพนจากการปฏิบัติหนาท่ี 

 3.3 ภายในระยะเวลา 3 ป นับแตวันเริ่มปฏิบัติหนาท่ีไมผานการอบรมหลักสูตรฝกอบรมเพ่ิมเติมนัก
บริบาลทองถ่ิน จํานวน 50 ชั่วโมง ของคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ ใหครบ 120 ชั่วโมง จากหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจัดใหมีการอบรมโดยไดรับอนุมัติใหใชหลักสูตรจาก
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

4. การกํากับและควบคุมการปฏิบัติงาน 

 4.1 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดใหมีการลงเวลาปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลทองถ่ินให
เหมาะสมกับลักษณะงาน สถานท่ีท่ีปฏิบัติ 

 4.2 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินขอความรวมมือบุคลากรวิชาชีพดานสุขภาพในพ้ืนท่ีซ่ึงไดรับ
มอบหมายจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินสมรรถนะของ
อาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน 

 4.3 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดประชุมอาสาสมัครบริบาลทองถ่ินทุก ๆ 3 เดือน เพ่ือประเมินผล
การดําเนินงาน รับฟงปญหาและอุปสรรค ตลอดจนแลกเปลี่ยนผลการปฏิบัติงาน โดยอาจเชิญหนวยงานหรือ
บุคคลท่ีเก่ียวของ เพ่ือติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีในการดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงของ
อาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน 

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



เลขประจําตัวสอบ                                       
 

องคการบริหารสวนตําบลหนองกบ 
ใบสมัครบุคคลเขารับการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น 

************************************* 
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองกบ 

  ดวยขาพเจาประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกเปนอาสาสมัครบริบาลทองถ่ินขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองกบ จึงขอเสนอรายละเอียดเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังตอไปนี้ 

๑. ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................................... 

เกิดเม่ือวันท่ี..............เดือน......................................พ.ศ...........................อายุ.............ป..........เดือน 

สัญชาติ..........................................เชื้อชาติ............................................ศาสนา................................ 

เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน 

ออกให ณ จังหวัด............................................................................................................................... 

๒. สถานภาพ (  ) โสด  (  ) สมรส  (  ) หยา/ราง  (  ) อ่ืนๆ ระบุ................................................................ 

๓. วุฒิการศึกษาตรงตามตําแหนงท่ีสมัครสอบ คือ 

ไดรับประกาศนียบัตร/ปริญญา.......................................................................................................... 

สาขาวิชาหรือวิชาเอก........................................................................................................................ 

โดยไดรับอนุมัติจากสถานศึกษาชื่อ.................................................................................................... 

เม่ือวันท่ี....................เดือน..........................................พ.ศ............................(ภายในวันปดรับสมัคร) 

ไดคะแนนเฉลี่ยสะสม......................................................................................................................... 

๔. ตําแหนงท่ีสมัคร ตําแหนง.................................................................................................................. 

๕. อาชีพปจจุบัน   (  ) วางงาน     (  ) เกษตรกร     (  ) พอคา/แมคา    (  ) ธุรกิจสวนตัว 

                   (  ) นักเรียน/นักศึกษา   (  )  ลูกจางในหนวยงานเอกชนหรือรัฐบาล  

                   (  ) ขาราชการบํานาญ     (  ) อ่ืนๆ (ระบุ).................................................................. 

๖. วุฒิการศึกษาสูงสุดท่ีไดรับคือ............................................................................................................. 

ความสามารถพิเศษ............................................................................................................................ 

๗. ภูมิลําเนาเดิม บานเลขท่ี................หมูท่ี..................ซอย.........................ถนน................................... 

ตําบล..........................................อําเภอ...................................จังหวัด............................................... 

รหัสไปรษณีย..............................................โทรศัพทมือถือ................................................................ 

อาศัยอยูมาแลว...........................................ป............................เดือน 

๘. ท่ีอยูปจจุบัน บานเลขท่ี................หมูท่ี..................ซอย...........................ถนน................................... 

ตําบล..........................................อําเภอ...................................จังหวัด............................................... 

รหัสไปรษณีย..............................................โทรศัพทมือถือ................................................................ 

อาศัยอยูมาแลว...........................................ป............................เดือน 

 

/๙. ชื่อบิดา... 

 

 

    

             



-๒- 
 

 

๙. ชือ่บิดา..................................................อาชีพ..............................เบอรโทรศัพท............................... 

ชือ่มารดา................................................อาชีพ..............................เบอรโทรศัพท.............................. 

๑๐. ประสบการณในการทํางาน 

(  ) ไมเคย 

(  ) เคย ระบุ........................................................................................................................................ 

๑๑. ไดแนบหลักฐานตางๆ ซ่ึงไดลงชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลวมาพรอมกับใบสมัคร รวม.........ฉบับ คือ 

(  ) สําเนาเบียนบาน 

(  ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการ 

(  ) ใบรับรองแพทย 

(  ) สําเนาประกาศนียบัตร/ปริญญา/ระเบียนแสดงผลการเรียน 

(  ) หนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชา (กรณีท่ีจะตองยื่น) 

(  ) อ่ืนๆ.............................................................................................................................................. 

    หากขาพเจายื่นหลักฐานตางๆ ไมครบถวนหรือไมถูกตองตามท่ีกําหนดไวในประกาศรับสมัคร                    

ใหถือวาขาพเจาไมมีสิทธิ์สมัครคัดเลือกในครั้งนี ้

    ขาพเจาขอรับรองวา ขอความดังกลาวขางตนเปนจริงทุกประการและขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติ

ท่ัวไปและไมมีลักษณะตองหาม ตามขอ ๒ ของประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองกบ เรื่อง รับสมัคร

อาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน ลงวันท่ี ๑4 เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ี

สมัครคัดเลือกตรงตามประกาศคัดเลือก 

 

 

      (ลงชื่อ)....................................................................ผูสมัคร 

        (........................................................) 

   วันท่ี...........เดือน...............................พ.ศ............... 

 

สําหรับเจาหนาท่ีผูตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติเอกสารผูสมัคร 
 
 
 
 

ลงชื่อ..........................................กรรมการรับสมัคร     ลงชื่อ..........................................กรรมการรับสมัคร 
      (..........................................)            (...........................................) 
 

วันท่ีรับสมัคร.......................................................... 
 

  ครบถว้น 

  ไม่ครบถว้น 

 

  ครบถว้น 

  ไม่ครบถว้น 

 


