หลักเกณฑ์การประกวดกระทง
งานประเพณีลอยกระทง เทศบาลเมืองบางบัวทอง ประจาปี 2560
**************************
๑. ประเภทการจัดประกวด แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1.1 กระทงเล็ก ประเภทประดิษฐ์ดอกไม้สด แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1.1.1 ประเภททีม นักเรียนระดับประถมศึกษา
1.1.2 ประเภททีม นักเรียนระดับมัธยมศึกษา/ปวช.
1.1.3 ประเภท ทั่วไป
1.2 กระทงใหญ่ ประเภทความคิดสร้างสรรค์สวยงาม
๒. หลักเกณฑ์ในการประกวดกระทง
2.1. การประกวดกระทงเล็ก ประเภทประดิษฐ์ดอกไม้สด (ประเภททีม นักเรียนระดับประถมศึกษา และ
ระดับมัธยมศึกษา/ปวช.)
2.1.1 กระทง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว (ไม่รวมส่วนประกอบที่ยื่นออกมา)
๒.1.2 วัสดุประดิษฐ์กระทงเล็กต้องเป็นวัสดุจากธรรมชาติเท่านั้น (ไม่ผ่านกระบวนการแปรรูป) เช่น
ใบตอง กาบมะพร้าว ดอกไม้สด ใบไม้ และ วัสดุธรรมชาติอื่นๆ ห้าม ใช้โฟม พลาสติก สีเคมี หรือวัสดุที่ก่อให้เกิด
มลภาวะต่อแม่น้าล้าคลอง (ยกเว้น วัสดุยึดติดสามารถใช้ ไม้กลัด เส้นด้าย เข็มหมุด ตะปู หรือ ลวดเสียบ ได้)
และห้ามเอาชิ้นส่วนของกระทงที่จัดท้าไว้ล่วงหน้าเข้าไปในสถานที่ประกวดโดยเด็ดขาด (ยกเว้น ฐานหรือทุ่น
กระทง ฉีกใบตอง และกลีบดอกไม้ ใบไม้ สามารถเตรียมก่อนได้) หากกรรมการตรวจพบ จะไม่พิจารณาให้
คะแนนแต่อย่างใด และถือว่าสละสิทธิ์ในการประกวดในครั้งนี้
๒.1.3 อุปกรณ์การประดิษฐ์ทุกชนิด ผู้เข้าประกวดเป็นผู้น้ามาเองทั้งหมด
๒.1.4 กระทงที่ท้าส้าเร็จต้องสามารถลอยน้้าได้ และทรงตัวลักษณะสมดุล หากมีลักษณะไม่สมดุล
คณะกรรมการมีสิทธิตัดคะแนนได้ หากกระทงจมน้้า คณะกรรมการจะไม่พิจารณาให้คะแนน และถือว่าสละสิทธิ์
ในการประกวดในครั้งนี้
๒.1.5 จ้านวนผู้เข้าประกวด ทีมละ 6 คน ใช้ระยะเวลาในการประดิษฐ์ 3 ชั่วโมง
โดยต้องประดิษฐ์ต่อหน้าคณะกรรมการเท่านั้น ไม่สามารถท้ามาก่อนได้
๒.1.6 เทศบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์กระทงทุกชิ้นเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลฯ
๒.1.7 ผู้ส่งประกวด สถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง สามารถส่งทีมเข้าประกวดได้ไม่เกิน ๒ ทีม
ในแต่ละประเภท
๒.1.8 ติดป้ายชื่อทีมให้เห็นชัดเจนและเรียบร้อยก่อนส่งกระทงให้คณะกรรมการตัดสิน
2.2. การประกวดกระทงเล็ก ประเภทประดิษฐ์ดอกไม้สด (ประเภททั่วไป)
2.2.1 กระทง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว (ไม่รวมส่วนประกอบที่ยื่นออกมา)
๒.2.2 วัสดุประดิษฐ์กระทงเล็กต้องเป็นวัสดุจากธรรมชาติเท่านั้น (ไม่ผ่านกระบวนการแปรรูป) เช่น
ใบตอง กาบมะพร้าว ดอกไม้สด ใบไม้ และ วัสดุธรรมชาติอื่นๆ ห้าม ใช้โฟม พลาสติก สีเคมี หรือวัสดุที่ก่อให้เกิด
มลภาวะต่อแม่น้าล้าคลอง (ยกเว้น วัสดุยึดติดสามารถใช้ ไม้กลัด เส้นด้าย เข็มหมุด ตะปู หรือ ลวดเสียบ ได้)
- อว่าสละสิทธิ์ในการประกวดในครั้งนี้
หากกรรมการตรวจพบ จะไม่พิจารณาให้คะแนนแต่อย่างใด- 2และถื
๒.2.3 กระทงที่ท้าส้าเร็จต้องสามารถลอยน้้าได้ และทรงตัวลักษณะสมดุล หากมีลักษณะไม่สมดุล
คณะกรรมการมีสิทธิตัดคะแนนได้ หากกระทงจมน้้า คณะกรรมการจะไม่พิจารณาให้คะแนน และถือว่าสละสิทธิ์
ในการประกวดในครั้งนี้
2.2.4 ติดป้ายชื่อผู้ส่งเข้าประกวด ให้เห็นชัดเจนและเรียบร้อยก่อนส่งกระทงให้คณะกรรมการตัดสิน

-22.3 การประกวดกระทงใหญ่ ประเภทความคิดสร้างสรรค์สวยงาม
๒.3.๑ กระทงที่ส่งเข้าประกวดต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่้ากว่า ๑ เมตรส่วนประกอบยื่นมาได้
ตามความเหมาะสม
๒.3.๒ โครงสร้างของวัสดุที่ใช้เป็นตัวกระทง สามารถใช้ได้ทั้งวัสดุธรรมชาติและวัสดุวิทยาศาสตร์ก็ได้
๒.๓.3 แสงสว่างที่ประกอบ สามารถใช้แสงเทียน ตะเกียง หรือใช้แบตเตอร์รี่ได้ (ไม่อนุญาตให้ใช้ไฟฟ้า)
ซึ่งผู้เข้าประกวดจะต้องจัดหาและจัดเตรียมมาเอง (เก็บกระทงและอุปกรณ์กลับคืนหลังเวลา ๒๒.๐๐ น. ของวัน
ประกวด)
๒.3.๔ กระทงจะต้องมีรูปแสดงออกถึงเรื่องราวศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณ์ และประวัติศาสตร์ชาติไทย
วัสดุที่ประกอบตกแต่งตัวกระทงใช้วัสดุธรรมชาติ หรือวัสดุวิทยาศาสตร์ก็ได้ ยกเว้นวัสดุที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อ
แหล่งน้้า
2.3.5 กระทงจะต้องมี่อุปกรณ์ สัญลักษณ์ ข้อความ หรืออื่นๆ ที่แสดงหรือเจตนาให้เกิดความเสียหาย
ต่อศีลธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย
๒.3.6 ห้ามน้าพระพุทธรูปมาประดับและตกแต่ง
๒.3.7 กระทงสามารถลอยน้้าได้โดยอิสระอย่างสวยงาม โดยไม่ต้องใช้วัสดุค้ายันและสามารถมองเห็นได้
อย่างชัดเจนยามราตรี (ให้ตั้งลอย ณ จุดที่ก้าหนดให้)
๒.3.8 ติดป้ายชื่อผู้จัดส่งประกวดให้มองเห็นชัดเจน
๒.3.9 ผู้ส่งเข้าประกวดจะต้องน้ากระทงที่ประดิษฐ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ลงทะเบียน ตามก้าหนดการ
และต้องมีเจ้าหน้าที่ประจ้ากระทง เพื่อให้คณะกรรมการ ตัดสินได้ซักถามข้อมูล แล้วน้ากระทงมาลอยให้
คณะกรรมการตัดสิน ณ บริเวณริมคลองพระพิมลราชา หากเลยก้าหนดเวลาถือว่าสละสิทธิ์การส่งกระทงเข้าร่วม
ประกวด
3. วิธีการ วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
3.1 กระทงเล็ก ประเภทประดิษฐ์ดอกไม้ ประเภททีม นักเรียนระดับประถมศึกษา และ นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา/ปวช.
- ให้สมัครเป็นทีมๆ ละ 6 คน โดยให้ผู้บริหารสานศึกษาสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย รับรองข้อมูล
ใบสมัครการประกวดฯ รับเฉพานักเรียน/นักศึกษา ที่ก้าลังศึกษาในสถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง เท่านั้น
ส่งได้สถานศึกษาละ 2 ทีม ในแต่ละประเภทการประกวด
3.2. การประกวดกระทงเล็ก ประเภทประดิษฐ์ดอกไม้สด (ประเภท ทั่วไป)
- ให้สมัครในนามของ หน่วยงาน องค์กร ชุมชน หรือบุคคลทั่วไป รับสมัครจ้านวน 15 กระทง เท่านั้น
รับเฉพาะที่มีส้าเนาทะเบียนบ้าน/ที่ตั้งในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทองเท่านั้น)
3.3 กระทงใหญ่ ประเภทความคิดสร้างสรรค์สวยงาม
- ให้สมัครในนามของ หน่วยงาน องค์กร ชุมชน หรือบุคคลทั่วไป
รับสมัครจ้านวน 8 กระทง เท่านั้น รับเฉพาะที่มีส้าเนาทะเบียนบ้าน/ที่ตั้งในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง เท่านั้น)
- ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
1. ส้าเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ 1 ฉบับ (พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง)
2. ส้าเนาทะเบียนบ้าน
1 ฉบับ (พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง)
- สมัครได้ที่ส้านักการศึกษา ชั้น ๔ เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2560
ในเวลาราชการ และสอบถามข้อมูล ได้ที่โทร.๐-๒๕๗๑-๗๖๗๓-๕ ต่อ ๑๔๑๑-๑๔๑๒ โทรสาร.๐-๒๕๗๑-๗๗๓๕

-34. วัน เวลา และสถานที่ การจัดประกวด
4.1. การประกวดกระทงเล็ก ประเภทประดิษฐ์ดอกไม้สด (ประเภททีมนักเรียนระดับประถมศึกษา และ
ระดับมัธยมศึกษา/ปวช.)
- ให้ผู้เข้าประกวดน้าวัสดุและอุปกรณ์มาให้พร้อมกัน ณ สถานที่ประกวด อาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ลงทะเบียน เวลา 12.๓๐ - 13.00 น. และ
เริ่มประกวดเวลา 13.00 - ๑6.0๐ น. (เวลา 3 ชัว่ โมง)
4.2. การประกวดกระทงเล็ก ประเภทประดิษฐ์ดอกไม้สด (ประเภททั่วไป)
- ให้ทุกทีมที่เข้าร่วมประกวดกระทงเล็ก ประเภทประดิษฐ์ดอกไม้สด ประดิษฐ์กระทงให้เสร็จ
เรียบร้อยและน้ากระทงมาลงทะเบียน พร้อมส่งเข้าร่วมการประกวด ในวันที่ 3 พฤศจิกายน ๒๕60 เวลา
16.00 - 17.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบางบัวทอง (ศาลเจ้าพ่อจุ้ย) หากเกินระยะเวลาที่
ก้าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
4.3 กระทงใหญ่ ประเภทความคิดสร้างสรรค์สวยงาม
- ให้ทุกทีมที่เข้าร่วมประกวดกระทงใหญ่ ประเภทความคิดสร้างสรรค์สวยงาม ประดิษฐ์กระทงให้เสร็จ
เรียบร้อยและน้ากระทงมาลงทะเบียน พร้อมส่งเข้าร่วมการประกวด ในวันที่ 3 พฤศจิกายน ๒๕60 เวลา 16.00 17.00 น. ณ บริเวณริมคลองพระพิมลราชา หากเลยก้าหนดเวลาถือว่าสละสิทธิ์การส่งกระทงเข้าร่วมประกวด
๕. การตัดสินการประกวด
๕.๑ คณะกรรมการ ประกอบด้วย
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
- การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
๕.๒ ประกาศผล ณ สถานที่ประกวด อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร และลาน
อเนกประสงค์เทศบาลเมืองบางบัวทอง ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
๕.๓ ผู้ที่ได้รับรางวัลให้แจ้งชื่อตัวแทนขึ้นรับรางวัลบนเวทีกับเจ้าหน้าที่ ณ เวทีการจัดงานลาน
อเนกประสงค์เทศบาลเมืองบางบัวทอง ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.00 น.
๖. หลักเกณฑ์ในการให้คะแนนตัดสิน
6.1 การประกวดกระทงเล็ก ประเภทประดิษฐ์ดอกไม้สด (ประเภททีมนักเรียนระดับประถมศึกษา และ
ระดับมัธยมศึกษา/ปวช.)
- ความละเอียด ความประณีต สวยงาม
๒๐ คะแนน
- ขนาด สัดส่วน และรูปทรง
๒๐ คะแนน
- การเลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติ
๒๐ คะแนน
- การทรงตัวของกระทงขณะลอยน้้า
๒๐ คะแนน
- การตรงต่อเวลาเสร็จตามก้าหนด
๒๐ คะแนน
6.2 การประกวดกระทงเล็ก ประเภทประดิษฐ์ดอกไม้สด (ประเภททั่วไป)
- ความละเอียด ความประณีต สวยงาม
๒5 คะแนน
- ขนาด สัดส่วน และรูปทรง
๒5 คะแนน
- การเลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติ
๒5 คะแนน
- การทรงตัวของกระทงขณะลอยน้้า
๒5 คะแนน
6.2 การประกวดกระทงใหญ่ ประเภทความคิดสร้างสรรค์สวยงาม
- ขนาด สัดส่วน และรูปทรง
๒๐ คะแนน
- การเลือกใช้วัสดุ
๒๐ คะแนน
- มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ประณีต สวยงาม
๒๐ คะแนน
- การใช้แสง สี ในการประดับตกแต่ง
๒๐ คะแนน
- การทรงตัวของกระทงขณะลอยน้้า
๒๐ คะแนน

-4๗. เงินรางวัลการประกวดกระทงเล็ก ประเภทประดิษฐ์ดอกไม้สด
7.1 ประเภทระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา/ปวช.
- รางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เงินรางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เงินรางวัล
- รางวัลชมเชย 5 รางวัล
เงินรางวัลละ
7.2 ประเภททั่วไป
- รางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เงินรางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เงินรางวัล
- รางวัลชมเชย 5 รางวัล
เงินรางวัลละ

4,๐๐๐
3,๐๐๐
2,๐๐๐
๑,0๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

พร้อมเกียรติบัตร
พร้อมเกียรติบัตร
พร้อมเกียรติบัตร
พร้อมเกียรติบัตร

4,๐๐๐
3,๐๐๐
2,๐๐๐
๑,0๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

พร้อมเกียรติบัตร
พร้อมเกียรติบัตร
พร้อมเกียรติบัตร
พร้อมเกียรติบัตร

7.3 ประกวดกระทงใหญ่ ประเภทความคิดสร้างสรรค์สวยงาม
- รางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัล
12,๐๐๐
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เงินรางวัล
10,๐๐๐
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เงินรางวัล
8,๐๐๐
- รางวัลชมเชย 5 รางวัล
เงินรางวัลละ 5,0๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

พร้อมเกียรติบัตร
พร้อมเกียรติบัตร
พร้อมเกียรติบัตร
พร้อมเกียรติบัตร

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

หมายเหตุ : 1. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดจะทักท้วงใดๆ มิได้
2. กระทงที่ส่งเข้าร่วมการประกวดทุกประเภท ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลเมืองบางบัวทอง

ล้าดับที.่ .........

ใบสมัคร
การประกวดกระทงเล็ก ประเภทประดิษฐ์ดอกไม้สด
(ประเภททีมนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา/ปวช.)
งานประเพณีลอยกระทง เทศบาลเมืองบางบัวทอง ประจาปี 2560
****************************
เขียนที่..............................................................................
วันที่………….เดือน................................... พ.ศ. 2560
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................ตาแหน่ง........................................
ชื่อสถานศึกษา.........................................................................................................................................................
ที่อยู.่ ...................................................................................................................................... ..................................
โทรศัพท์....................................................................โทรศัพท์มือถือ......................................................................
ข้าพเจ้าได้ทราบหลักเกณฑ์และรายละเอียดการประกวดกระทงเล็ก ประเภทประดิษฐ์ดอกไม้สด เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งความประสงค์ สมัครเข้าร่วมการประกวดในประเภท
□ ประเภทนักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.1 - ป.6)
จ้านวน.....................ทีม
□ ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา/ปวช. (ม.1 – ม.6 /ปวช.1 – ปวช.3) จ้านวน.....................ทีม
โดยมีชื่อทีมและรายชื่อนักเรียน ดังนี้
1. ชื่อทีม..............................................................................ประเภทนักเรียนระดับ..............................................
1. ชื่อ-สกุล………………………………………………………………………ระดับชั้น....................
2. ชื่อ-สกุล………………………………………………………………………ระดับชั้น....................
3. ชื่อ-สกุล………………………………………………………………………ระดับชั้น....................
4. ชื่อ-สกุล………………………………………………………………………ระดับชั้น....................
5. ชื่อ-สกุล………………………………………………………………………ระดับชั้น....................
6. ชื่อ-สกุล………………………………………………………………………ระดับชั้น....................
2. ชื่อทีม..............................................................................ประเภทนักเรียนระดับ..............................................
1. ชื่อ-สกุล………………………………………………………………………ระดับชั้น....................
2. ชื่อ-สกุล………………………………………………………………………ระดับชั้น....................
3. ชื่อ-สกุล………………………………………………………………………ระดับชั้น....................
4. ชื่อ-สกุล………………………………………………………………………ระดับชั้น....................
5. ชื่อ-สกุล………………………………………………………………………ระดับชั้น....................
6. ชื่อ-สกุล………………………………………………………………………ระดับชั้น....................
อาจารย์ผู้ควบคุม.......................................................................ตาแหน่ง.............................................
โทรศัพท์มือถือ (ทีส่ ามารถติดต่อได้) ....................................................................................
ลงชื่อ.................................................................. ผูส้ มัคร
(……..…………………………………………………)
ต้าแหน่ง………………………………………..………………..
หมายเหตุ เอกสารประกอบการสมัคร ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน และบัตรนักเรียน พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง
จ้านวนอย่างละ 1 ชุด รับสมัครถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560

ล้าดับที.่ .........

ใบสมัคร
การประกวดกระทงเล็ก ประเภทประดิษฐ์ดอกไม้สด (ประเภททั่วไป)
งานประเพณีลอยกระทง เทศบาลเมืองบางบัวทอง ประจาปี 2560
****************************
เขียนที่..............................................................................
วันที่………….เดือน................................... พ.ศ. 2560
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................ตาแหน่ง..........................................
ที่อยู.่ ........................................................................................................................................................................
โทรศัพท์....................................................................โทรศัพท์มือถือ......................................................................
ข้าพเจ้ า ได้ทราบหลั กเกณฑ์ และรายละเอีย ดการประกวดกระทงเล็ ก ประเภทประดิษฐ์ ดอกไม้ส ด
(ประเภททั่วไป) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งความประสงค์ สมัครเข้าร่วมการประกวดในนาม (กรุณาระบุชื่อ)
□ หน่วยงาน.......................................................................................................................
□ องค์กร...........................................................................................................
□ ชมชน............................................................................................................
□ บุคคลทั่วไป....................................................................................................
โดยได้ผู้กรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
1. ส้าเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ 1 ฉบับ (พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง)
2. ส้าเนาทะเบียนบ้าน
1 ฉบับ (พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง
ลงชื่อ..................................................................ผู้สมัคร
(……..…………..….…………………………………)
ต้าแหน่ง………………………….……………………..

หมายเหตุ รับสมัครถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 รับจ้านวนจ้ากัดเพียง 15 กระทงเท่านั้น

ล้าดับที.่ .........

ใบสมัคร
การประกวดกระทงใหญ่ ประเภทความคิดสร้างสรรค์สวยงาม
งานประเพณีลอยกระทง เทศบาลเมืองบางบัวทอง ประจาปี 2560
****************************
เขียนที่..............................................................................
วันที่………….เดือน................................... พ.ศ. 2560
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................ตาแหน่ง..........................................
ที่อยู.่ ............................................................................................................................ ............................................
โทรศัพท์....................................................................โทรศัพท์มือถือ......................................................................
ข้าพเจ้าได้ทราบหลักเกณฑ์และรายละเอียดการประกวดกระทงใหญ่ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งความประสงค์ สมัครเข้าร่วมการประกวดในนาม (กรุณาระบุชื่อ)
□ หน่วยงาน.......................................................................................................................
□ องค์กร...........................................................................................................
□ ชมชน............................................................................................................
□ บุคคลทั่วไป....................................................................................................
โดยได้ผู้กรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
1. ส้าเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ 1 ฉบับ (พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง)
2. ส้าเนาทะเบียนบ้าน
1 ฉบับ (พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง
ลงชื่อ..................................................................ผู้สมัคร
(……..…………..….…………………………………)
ต้าแหน่ง………………………….……………………..

หมายเหตุ รับสมัครถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 รับจ้านวนจ้ากัดเพียง 8 กระทงเท่านั้น

