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รู้จักกับกระทรวงมหาดไทย (มท.)
วิสัยทัศนกระทรวงมหาดไทย :

เปนกระทรวงหลักในการบริหารจัดการ และบูรณาการ
ทุกภาคสวน เพื่อบําบัดทุกข บํารุงสุขประชาชน

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย : พลเอกอนุพงษ เผาจินดา
เว็บไซต : www.moi.go.th
กระทรวงมหาดไทยมีอํานาจและหนาที่เกี่ยวกับการบําบัดทุกข บํารุงสุข
การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน การอํานวยความเปนธรรมของสังคม
การสงเสริมและพัฒนาการเมือง การปกครอง การพัฒนาการบริหารราชการสวน
ภูมิภาค การปกครองทองที่ การสงเสริมการปกครองทองถิ่นและการพัฒนาชุมชน
การทะเบียนราษฎร ความมั่นคงภายใน กิจการสาธารณภัย และการพัฒนาเมือง
และราชการอื่นตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวงมหาดไทย
หรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย แบงการบริหารเปน 8 สวน
A สํานักงานรัฐมนตรี
B สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
C กรมการปกครอง
D กรมการพัฒนาชุมชน

E
F
G
H

กรมที่ดิน
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ***

ใหเราโฟกัสไปที่ H คือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
นั่นคือ อปท เกี่ยวของและจะดูรายละเอียดตางๆในสวนนี้
เงินเดือนของขาราชการสวน อปท จะมาจากงบกรมนี้เอง
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หนวยงานรัฐวิสาหกิจ กระทรวงมหาดไทย
1. การไฟฟานครหลวง
2. การไฟฟาสวนภูมิภาค
4. การประปาสวนภูมิภาค 5. องคการตลาด
ทําความเขาใจกับคําศัพท คํายอ

3. การประปานครหลวง

มท : กระทรวงมหาดไทย
สถ : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
สถ.จ. : สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด

กสถ. คณะกรรมการกลางการสอบแขงขันพนักงานสวนทองถิ่น
(เกี่ยวกับการสอบภาพรวมทั้งประเทศ)

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย (สถ.)
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น : นายจรินทร จักกะพาก
เว็บไซตกรมฯ www.dla.go.th
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (สถ.) มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมและสนับสนุนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (อปท) โดยพัฒนาและใหคําปรึกษา แนะนําองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลังและการบริหารจัด
การเพือ่ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเขมแข็งและมีศักยภาพในการใหบริการสาธารณะ

เพื่อทําความเขาใจกับผูอานวา การบริหารสวนกลางก็หมายถึง
การทํางานทีร่ ับผิดชอบโดยรวมทั้งประเทศของงานซึ่งเกี่ยวของ
ในสวนตางๆของกรมดังกลาวนี้ นั่นเอง (ภาพรวมของประเทศ)
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การแบงสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (ราชกิจจานุเบกษา 18 มกราคม 2559)
(๑) สํานักงานเลขานุการกรม
(๒) กองการเจาหนาที่
(๓) กองคลัง
(๔) กองกฎหมายและระเบียบทองถิ่น
(๕) กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีทองถิ่น
(๖) กองพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น
(๗) กองยุทธศาสตรและแผนงาน
(๘) กองสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถิ่น
(๙) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทองถิ่น
(๑๐) สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
(๑๑) สํานักบริหารการคลังทองถิ่น
(๑๒) สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น

สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด
(เปนสวนงานที่กระจายไปดําเนินการในแตละจังหวัด)

สวนนี้เอง ซึ่งเปนหนวยงานที่รับผิดชอบงานสงเสริมสนับสนุนองคการปกครองสวนทองถิ่น
ในแตละจังหวัด โดยยอวา สถ.จ. เชน สถ.จ. พิษณุโลก ก็หมายถึง สํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัดพิษณุโลก
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด มีอํานาจหนาทีด่ ังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการเกีย่ วกับอํานาจหนาทีข่ องกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
(๒) อํานวยการประสาน ปฏิบัติงาน สงเสริม และสนับสนุนงานอันเปนอํานาจหนาที่ของผูวา
ราชการจังหวัดและนายอําเภอดานการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๓) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
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บุคคลระดับสําคัญ ฝายบริหารระดับสูงที่ควรรูจัก
กระทรวงมหาดไทย

พลเอกอนุพงษ เผาจินดา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
นายสุธี มากบุญ
รัฐมนตรีชวยวาการฯ
นายกฤษฎา บุญราช
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

A

B

C

D

E

ใหเราโฟกัสไปที่ H คือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
นั่นคือ อปท เกี่ยวของและจะดูรายละเอียดตางๆในสวนนี้
เงินเดือนของขาราชการสวน อปท จะมาจากงบกรมนี้เอง
ทานอธิบดีของกรมอื่นๆ A – G อาจไมจําเปนตองรูจักก็ได

F

G

H

นายจรินทร จักกะพาก

อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นในปจจุบันมีทั้งหมดสามทาน
นายชัยวัฒน ชื่นโกสุม

นายดุษฎี สุวัฒวิตยากร

นายธนา ยันตรโกวิท
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องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น (อปท)
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) คือหนวยงานของรัฐที่ดําเนินงานเปนอิสระจากสวนกลาง
มีสถานะเปนนิติบุคคล ทําหนาที่บริหารจัดการกิจการตางๆในทองถิ่นของตน โดยรัฐเองก็หวังใหมี
การกระจายอํานาจลงมาสูระดับทองถิ่น ชวยใหประชาชนมีสวนรวมในการใชอํานาจรัฐดูแลตนเอง
มากขึ้นแนวคิดการกระจายอํานาจสูทองถิ่นนั้นเชื่อวาจะมีการพัฒนาไดดี การบริหารทองถิ่นตางๆ
จะสามารถขับเคลื่อนงานไดสอดคลองกับพื้นที่ซึ่งตนเองดําเนินการอยู การเบิกจายงบประมาณ
ตางๆก็คงตรงตามความตองการของประชาชนในแตละพื้นที่กอใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
งบประมาณทองถิ่นที่รัฐบาลสวนกลางจัดสรรให อปท. จะขึ้นอยูกับจํานวนประชากรใน
ทองถิ่นโดยจุดเริ่มตนสําคัญของการปฏิรูป อปท. ยุคใหมนี้เกิดขึ้นในป 2542 ไดมีการประกาศ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นมา
อยางชัดเจนเปนฉบับแรกของประเทศไทย ทําใหกระบวนการกระจายอํานาจมีการปฏิรูปอยาง
เปนระบบทั้งสงผลใหมีการจัดสรรภาษีและโอนภารกิจตางๆจากรัฐบาลกลางมให อปท. มากขึ้น
โดยหลักการแลวนั้นจากสถานภาพของการเปนนิติบุคคลตามหลักจริงๆ อปท ควรสามารถสราง
รายไดหรือหาเงินสวนที่บริหารจัดการตัวเองไดมากพอสมควร แตในความเปนจริงแลว อปท. จะ
ไดรับงบประมาณอุดหนุนจากภาครัฐเสียเปนสวนใหญ สวนที่ อปท ตางๆสามารถจัดสรรหรือหา
เองได ยังคิดเปนเปอรเซ็นตที่ไมมากนัก
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หรือ อปท. ไดแก องคการบริหารสวนตําบล (อบต.)
เทศบาล และองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) มีสมาชิกสภาและนายกสภาที่มาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ซึ่งมีการปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบพิเศษ 2 แหง ไดแก
1. กรุงเทพมหานคร

2. เมืองพัทยา

รูปแบบพิเศษมีการบริหารจัดการไมเหมือนกับรูปแบบทั่วไปจะมีขึ้นเปนกรณีๆไปใน
ประเทศอื่นๆสวนใหญจะเปนเขตเมืองใหญอยางเมืองหลวงหรือเมืองทองเที่ยว ซึ่งไมเหมาะสม
ที่จะใชรูปแบบทั่วไปมาใชในการปกครอง
โดยประเทศไทยปจจุบันมี 2 แหงพิเศษ คือ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา
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ÊíÒËÃÑº¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ Í»· ¨Ð·íÒ§Ò¹ã¹Ê‹Ç¹ à·ÈºÒÅ Íº¨ ËÃ×Í Íºµ â´ÂÁÕ¼ÙŒºÑ§¤ÑººÑÞªÒ
àª‹¹ ¹ÒÂ¡à·ÈÁ¹µÃÕ ã¹¡íÒ¡Ñº¢Í§¼ÙŒÇ‹ÒÃÒª¡ÒÃ¨Ñ§ËÇÑ´ (ÁÕ¼ÙŒÇ‹ÒÏ¤ÍÂ¤ØÁÍÂÙ‹ÍÕ¡·Õ»ÃÐÁÒ³¹Ñé¹)
¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ¨Ðä´ŒÃÑºà§Ô¹à´×Í¹µ‹Ò§æ¨Ò¡§º¢Í§¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§·ŒÍ§¶Ôè¹ (Ê¶.) «Öè§ÍÂÙ‹
ã¹ÊÑ§¡Ñ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÁËÒ´ä·Â áµ‹Í§¤¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê‹Ç¹·ŒÍ§¶Ôè¹äÁ‹ä´ŒÊÑ§¡Ñ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÁËÒ´ä·Â ¤×ÍäÁ‹ÁÕ
ÊÑ§¡Ñ´ / ãËŒà»š¹ÍÔÊÃÐ¨Ò¡Ê‹Ç¹¡ÅÒ§ à¾ÕÂ§áµ‹¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§·ŒÍ§¶Ôè¹ (¡ÃÐ·ÃÇ§ÁËÒ´ä·Â)
à»š¹½†ÒÂ·Õèª‹ÇÂÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ Ê‹§àÊÃÔÁª‹ÇÂàËÅ×ÍÍ§¤¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê‹Ç¹·ŒÍ§¶Ôè¹¹Ñè¹àÍ§

องคกรปกครองทองถิน่ โดยทั่วไป แบงโครงสรางการบริหารจัดการออกเปน 2 สวน คือ
1. สภาทองถิ่น มีบทบาทอํานาจหนาที่ในการ ตราขอกําหนดของทองถิ่น ซึ่งจะเปน
กฎหมายทีม่ ีผลบังคับใช ในระดับทองถิ่นนั้น ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับการงบประมาณประจําปที่
ฝายบริหารเสนอ และเรื่องอื่นๆ ใหชุมชนในทองถิ่นนั้น ไดยึดถือปฏิบัติ หรือเปนกติกาของสังคม
สภาทองถิ่นยังมีบทบาทในการตรวจสอบการบริหารจัดการ ของคณะกรรมการบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยการพิจารณาอนุมัติงบประมาณตางๆใหเหมาะสมนําไปใช
2. ฝายบริหารองคการบริหารสวนทองถิ่น นําโดยผูบังคับบัญชาของ อปท นั้นๆ มี
อํานาจหนาที่ในการบริหารจัดการ กิจการตางๆ ที่เปนอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และดําเนินการใหเกิดการบังคับใชตามกฎหมายทองถิ่น ที่สภาทองถิ่นไดตราขึ้นเพื่อ
ประโยชนของประชาชนในทองถิ่นนั้นๆ
ทองถิ่น

ผูบังคับบัญชา กําหนดนโยบายและรับผิดชอบการบริหารงานขององคการบริหารสวน
องคการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง
เทศบาลตําบล
องคการบริหารสวนตําบล
เมืองพัทยา
กรุงเทพมหานคร

ไดแก
ไดแก
ไดแก
ไดแก
ไดแก
ไดแก
ไดแก

นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบล
นายกองคการบริหารสวนตําบล
นายกเมืองพัทยา
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
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องคการบริหารสวนจังหวัด

เทคนิคการทําความเขาใจ
ขอมูลของแตละ อปท คือ
ใหแยกสวนตามผังตัวอยาง
ใหดูเปนตัวอยางของ อบจ

สภา อบจ

ขอมูลจํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๑. องคการบริหารสวนจังหวัด
๒. เทศบาล
เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง
เทศบาลตําบล
๓. องคการบริหารสวนตําบล
๔. องคกรปกครองทองถิ่นรูปแบบพิเศษ
(กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา)
รวมทั้งสิ้น

นายก อบจ

๗๖ แหง
๒,๔๔๑ แหง
๓๐ แหง
๑๗๘ แหง
๒,๒๓๓ แหง
๕,๓๓๔ แหง
๒ แหง
๗,๘๕๓ แหง

´Ñ§¹Ñé¹ Í§¤¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê‹Ç¹·ŒÍ§¶Ôè¹¨Ö§ºÃÔËÒÃ§Ò¹´ŒÇÂµÑÇàÍ§ã¹ÅÑ¡É³Ð¹ÔµÔºØ¤¤Å
»ÅÒÂ»‚ÁÕâº¹ÑÊÊíÒËÃÑº¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ ¾¹Ñ¡§Ò¹´ŒÇÂ (áÅŒÇáµ‹¡ÒÃºÃÔËÒÃ¢Í§ Í»· ¹Ñé¹æ)
áµ‹¡ç¶×Íà»š¹ÃÒª¡ÒÃ ã¤ÃºÃÃ¨Øã¹µíÒáË¹‹§¢ŒÒÃÒªª¡ÒÃä´Œ ¡ç¶×Íà»š¹¢ŒÒÃÒª¡ÒÃà¾ÃÒÐà¢Ò
ÁÕª×èÍÇ‹Ò “ÃÒª¡ÒÃÊ‹Ç¹·ŒÍ§¶Ôè¹” à¾ÕÂ§áµ‹Ç‹Ò Í»· ËÃ×ÍÊ‹Ç¹¹Õé¨Ðä´ŒÃÑº¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ËÃ×Í
à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§·ŒÍ§¶Ôè¹¨Ò¡ÊÑ§¡Ñ´¢Í§¡ÃÐ·ÃÇ§ÁËÒ´ä·Â¹Ñè¹àÍ§

กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น
Department of Local Administration
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ตัวอยางแนวขอสอบ อปท ทีเ่ คยออกจริง
1. หนวยงานที่มีตัวอักษรยอ มท. ทําหนาที่หลักดานใด
ก. ดูแลกิจการปกปองประเทศใหสงบสุขปองกันการรุกรานจากศัตรู
ข. บําบัดทุกข บํารุงสุข การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน
ค. ใหบริการสาธารณะเกี่ยวกับการแพทย การศึกษา และการคมนาคม
ง. บริหารราชการแผนดิน ดูแลการเงิน การคลัง งบประมาณบริหารประเทศ
2. บุคคลใดดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ก. พลเอกประวิตร วงษสุวรรณ
ข. พลเรือเอกณรงค พิพัฒนาศัย
ค. พลเอกดาวพงษ รัตนสุวรรณ
ง. พลเอกอนุพงษ เผาจินดา
3. เว็บไซตของกระทรวงมหาดไทย คือ
ก. www.obec.go.th
ค. www.thaigov.go.th

ข. www.moi.go.th
ง. www.ptt.go.th

4. ขอใดไมใชหนวยงานรัฐวิสาหกิจในกระทรวงมหาดไทย
ก. การไฟฟาสวนภูมิภาค
ข. การประปานครหลวง
ค. องคการการคา
ง. องคการตลาด
5. ขอใดคือหนวยงานที่ทําหนาที่สนับสนุน สงเสริมงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ก. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ข. สํานักบริหารการคลังทองถิ่น
ค. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
ง. กองพัฒนาการบริหารงานทองถิ่น
6. สถ ยอมาจากอะไร
ก. องคกรปกครองทองถิ่น
ค. องคการปกครองสวนทองถิ่น

ข. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ง. กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น

7. อปท ยอมาจากขอใด
ก. องคกรสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ค. องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ข. องคกรปกครองทองถิ่น
ง. องคการปกครองสวนทองถิ่น

เฉลย

1. ข

2. ง

3. ข

4. ค

5. ก

6. ข

7. ค
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8. อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ปจจุบันคือใคร
ก. นายวิษณุ เครืองาม
ข. นายจรินทร จักกะพาก
ค. นายชัยวัฒน ชื่นโกสุม
ง. นายดุษฎี สุวัฒวิตยากร
9. ขอใดเปนสวนราชการภายใน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ก. สถ.จ
ข. อบจ
ค. อบต
ง. กทม
10. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ก. เปนราชการสวนภูมิภาค
ข. บริหารงานและสรรหางบประมาณดวยตนเอง
ค. บริหารงานเปนอิสระไมขึ้นตรงตอสวนกลาง
ง. ถูกทุกขอ
11. ขอใดหมายถึง อปท ที่มีรูปแบบการปกครองพิเศษ ในประเทศไทย
ก. กรุงเทพมหานคร
ข. เมืองพัทยา
ค. เทศบาลนครรังสิต
ง. ทั้ง ก และ ข
12. ขอใดไมใช องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ก. สถ.จ
ค. อบจ

ข. อบต
ง. เทศบาล

13. องคการบริหารสวนจังหวัดในประเทศไทย มีกี่แหง
ก. 75 แหง
ข. 76 แหง
ค. 77 แหง
ง. 78 แหง
14. องคการบริหารสวนจังหวัดมีผูบังคับบัญชาเปนผูกําหนดนโยบายและสั่งปฏิบัติราชการคือขอใด
ก. ผูวาราชการจังหวัด
ข. นายกเทศมนตรีจังหวัด
ค. นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
ง. ปลัดจังหวัด
เฉลย 8. ข

9. ก

10. ค

11. ง

12. ก

13. ข

14. ค
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15. ผูใดมีหนาที่ตรากฎหมายหรือบทบัญญัติของทองถิ่นใหบังคับใชในราชการสวนทองถิ่นนั้นๆ
ก. นายกองคการบริหารทองถิ่นนั้นๆ
ข. สภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ
ค. คณะกรรมการกฎหมายของทองถิ่นนั้นๆ
ง. ผูวาราชการจังหวัดที่กํากับดูแลทองถิ่น
16. ขอใดตอไปนี้ไมใชเทศบาล ในราชการสวนทองถิ่นของประเทศไทย
ก. เทศบาลนคร
ข. เทศบาลเมือง
ค. เทศบาลตําบล
ง. เทศบาลสุขาภิบาล
17. องคกรปกครองสวนทองถิ่นใด มีจํานวนมากที่สุดในประเทศไทย
ก. เทศบาล
ข. องคการบริหารสวนจังหวัด
ค. องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ
ง. องคการบริหารสวนตําบล
18. องคกรปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวของกับกรมใดในปจจุบัน
ก. กรมการปกครองสวนทองถิ่น
ข. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ค. กรมพัฒนาสังคม
ง. กรมการบริหารงานสวนทองถิ่น
19. ขอใดไมใชผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ก. ผูว าราชการจังหวัดชลบุรี
ข. นายกเมืองพัทยา
ค. นายกเทศมนตรีเทศบาลนครรังสิต
ง. ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
20. เทศบาลมีกี่ประเภท
ก. 1 ประเภท
ค. 3 ประเภท
15. ข

ข. 2 ประเภท
ง. 4 ประเภท

16. ง 17. ง 18. ข. 19. ก 20. ค

วิธีที่เราชวยใหคนสอบขาราชการไดที่ 1 – 2 ขึ้นบัญชี เปนขาราชการไดจริงๆ แบบชวยดีๆ
คือเราสรางนวัตกรรมออนไลนไว เปนคลิปวิดีโออธิบายไดดีมากๆ ประกอบดวยการอธิบาย
ที่เขาใจแบบประทับใจ ความรูเกิดชัดจนนาทึ่ง คุณก็ลองดูแคคลิปตัวอยางของเราไมกี่คลิป
คงจะเห็นนัยบงชี้วา ทําไมผูคนมากมายที่ไดติว ไดดู จึงชื่นชมหนักหนา ขอบคุณมาแลวซ้ําๆ

นอกจากคลิป ก็มีไฟลเอกสารดาวนโหลดใหอาน เปนเอกสารอานงาย เขาใจไดดี อานคือ
ประทับใจเหลือจะกลาว ทําไวดี ความรูแนน เปนประโยชนคุมคามากๆ คุณก็ดูเอกสารตัวอยาง
ที่เราโหลดใหเพจตางๆให อานดูเองวา เปนประโยชนอยางแทจริง ไดอยางไร มีผลงานตั้งมากมาย
ที่เราปลอยออกมา และหวังสรางนวัตกรรมออกมาชวยใหทุกคนสอบได โดยราคาก็ไมไดแพงเวอร
จึงมีอยูวิธีหนึ่งที่เปนวิธีชวยได คุณก็เพียงชําระเงิน เขารวมนวัตกรรม
ราคา 400 - 500 - 900 บาท ตามโปรโมชั่น เพื่อจะเขาไปดูวิดีโออธิบาย
และไฟลเอกสาร พรอมแนวขอสอบเหลานั้นที่ทําไวใหเพื่อเตรียมสอบไดดี
ความรูอันกอเกิดจะคุมคากวาการตะเวณใชเงินสามสี่พัน ไลซื้อหนังสือมา
อานเปนสิบๆเลม ยังมึนๆงงๆ ในเรื่องราว เพราะนวัตกรรมเรานาทึ่งมาก
ทัง้ ลักษณะของวิดโี อทีบ่ รรยายเนื้อหาดี เขาใจงายและไฟลเอกสารดีจริงๆ

อาจารยคะ หนูเคยติวออนไลนกบั อาจารยทานอื่นมาแลว หมดเงินไปก็หลายพันบาทนะ
แตบอกตามตรงวา ติวออนไลนอาจารยใชเงินแค 500 บาท คุมคากวาเยอะมากๆ คือวา
หนูไดความรูใหมๆเยอะมากๆ ขอบคุณมากๆเลยนะคะ ที่ทํานวัตกรรมดีๆออกมาแบบนี้
หนูโชคดีมากเลย ที่มาเจอเพจอาจารย จริงๆเพื่อแนะนําวา อาจารยติวดีมากก็เลยลองดู
¹Õè¤Í× ÊÔè§·Õè¤¹à¢ŒÒä»ãªŒ¹ÇÑµ¡ÃÃÁÍÍ¹äÅ¹¢Í§àÃÒä´Œ¡Å‹ÒÇäÇŒ »ÃÐÁÒ³¹Õé

สิ่งที่เราทํามาเพื่อสรางประโยชนแกคนเตรียมสอบอยางแทจริง ยินดียิ่งครับ

