
 
 

 

ประกาศ 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาลยัสงฆเลย 

เรื่อง   โครงการสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น 
 

 

ดวยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆเลย  กําหนดจัดโครงการ 
สงเสริมประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น  ขึ้นเพื่อปลกูฝงคานิยมในการอนุรกัษและสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่นของไทย 
และเพือ่การจัดแสดงผลงานทางวิชาการและจัดนิทรรศการเผยแผความรูเกี่ยวกบัการสงเสริมประเพณีวัฒนธรรม
ทองถิ่น เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยดีงาม บรรลุวัตถุประสงค  
 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆเลย  จึงไดกําหนดจัดโครงการ 
สงเสริมประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น  ในวันที่  ๒๘ – ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ณ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆเลย  ๑๑๙ หมู ๕  ตําบลศรีสองรกั  อําเภอเมือง จังหวัดเลย ๔๒๑๐๐  ตามรายละเอียด
เอกสารที่แนบมาพรอมนี ้
   

          จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

                              ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  เดือน  ตุลาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๖ 

                   

 

 
 
 

             (พระมหาภิรัฐกรณ   อํสุมาล)ี 

           ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆเลย 
 

  



 
 

 
 

กําหนดการ 

โครงการสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น 
 มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาลยัสงฆเลย 

 
 

เริ่มสมัครวันที่ ๒๘ ตุลาคม  –  ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
วันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๖    เริ่มทําการแขงขนัสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะและเทศนแหลอีสาน 
วันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๖    เริ่มทําการแขงขนัทําพานบายศรีและการประกวดวงโปงลาง 

 

เวลา กิจกรรม สถานที่รับสมัคร/จัดประกวด 

๐๘.๐๐ น.  พระภิกษุ /คณาจารย /นักเรียน  ลงทะเบียน 
 

ณ หองประชุมพระราชวีราภรณ   มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆเลย  
ต. ศรีสองรัก อ. เมือง จ. เลย  ๔๒๑๐๐ 
โทร. ๐๔๒-๘๐๑๒๐๓ โทรสาร. ๐๔๒-๘๐๑๒๖๘ 

๐๘.๓๐ น. พิธีเปดการประกวดการแขงขัน 
 -  ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
 -  ประธานกลาวใหโอวาท 
 -  ฝายเลขานุการชี้แจงรายละเอียดการแขงขนั 

ณ  หองประชุมพระราชวีราภรณ    

๐๙.๐๐ น. เริ่มทําการแขงขันการประกวดกิจกรรม 
๑. กิจกรรมการแขงขันสวดมนตหมูทํานอง
สรภัญญะ 
๒. กิจกรรมแขงขันเทศนแหลอสีาน 
๓. กิจกรรมแขงขันทําพานบายศร ี
๔. กิจกรรมแขงขันการประกวดวงโปงลา 

 
ณ  หองประชุมพระราชวีราภรณ  
 
ณ  หองเรียน ป.โท ช้ัน ๒   
ณ  หองเรียนชั้น ๓ 
ณ  หนาสถานีวิทยุ 

๑๒.๐๐ น. พักฉันภัตตาหารเพล/ 
คณะครู นักเรียนรับประทานอาหาร 

ณ  โรงอาหารดานหลังอาคารเรียน 

๑๓.๐๐ น. -ตอ- ประกวดการแขงขันกิจกรรม ภาคบาย ณ สถานที่จัดประกวดการแขงขัน 
๑๕.๐๐ น. ประกาศผลการแขงขันแตละกิจกรรม ณ หนาสถานีวิทยุ 

 

หมายเหตุ :  กําหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 



ระเบียบการและหลักเกณฑการประกวดสวดมนตหมูฯ ทํานองสรภัญญะ 
โครงการสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น 

 มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาลัยสงฆเลย 

 
 

๑.ประเภทของผูเขาประกวดแบงเปน  ๒ ระดับ 
 ๑.ระดับประถมศึกษา   ทีมละ ๙ คน (ชายลวนหรือหญิงลวนหรือคละกันก็ได)  

๒.ระดับมัธยมศึกษา     ทีมละ ๙ คน (ชายลวนหรือหญงิลวนหรือคละกันก็ได) 
๒. คุณสมบัติของผูเขาประกวด 
 ๑.ตองเปนนักเรียนทีก่ําลงัศึกษาอยูในสถาบันที่สงเขาประกวดเทานั้น 

๒.ผูเขาประกวดตองแตงชุดนักเรียนของสถานศึกษาที่ตนสงักัดอยู 
๓.แตละสถาบันสงนักเรียนเขาประกวดได ๑ ทีม ๆ ละ ๙ คน 

๓. บทท่ีใชในการประกวด 
๑.บทบูชาพระรัตนตรัย,บทนมสัการ,บทพุทธคุณ,บทธรรมคณุ,บทสงัฆคุณ,บทชยสิทธิคาถา(พาหุง) 

๔. หลักเกณฑการตัดสิน 
 ๑.ความถูกตองของอกัขระ/จังหวะ/ทํานอง ทีส่วด 

๒.น้ําเสียงในการสวดมีความไพเราะกลมกลืนกัน 
๓.มารยาทและทาทาง ความพรอมเพรียงถูกตองตามหลกัศาสนพิธี 
๔.การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนอันยุติ 

๕. สถานที่และเวลาในการประกวด 
 ๑. เวลา ๐๘.๐๐ น. ลงทะเบียน ณ มหาวิทยาลัย 

๒. เวลา ๐๙.๐๐ น. เริ่มประกวด 
๖. รางวัล  

๑.รางวัลชนะเลิศ             ๑๐,๐๐๐   บาท   โลรางวัล,เกียรติบัตร พรอมทุนการศึกษา 
๒.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑,      ๘,๐๐๐    บาท   เกียรติบัตร พรอมทุนการศึกษา 
๓.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒       ๖,๐๐๐    บาท    เกียรติบัตร พรอมทุนการศึกษา  
๔.รางวัลชมเชย                        ๔,๐๐๐    บาท   เกียรติบัตร พรอมทุนการศึกษา  
๕.รางวัลชมเชย                         ๔,๐๐๐    บาท   เกียรติบัตร พรอมทุนการศึกษา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ใบสมัคร 
การประกวดสวดมนตหมูสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยทํานองสรภัญญะ  

โครงการสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น 
 มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  วิทยาลยัสงฆเลย 

 
 
โรงเรียน.............................................................................เลขที่................หมูที่...........ซอย.................................
แขวง/ตําบล..................................เขต/อําเภอ............................................จงัหวัด............................................... 
รหัสไปรษณีย..................................... โทร.............................................โทรสาร.................................................. 
ระดับที่สงเขาประกวด   �  ประถมศึกษา   �  มัธยมศึกษา             

๑. ชื่อ........................................................ นามสกลุ ....................................... ช้ัน........................ 
๒. ชื่อ........................................................ นามสกลุ ....................................... ช้ัน........................ 
๓. ชื่อ........................................................ นามสกลุ ....................................... ช้ัน........................ 
๔. ชื่อ........................................................ นามสกลุ ....................................... ช้ัน........................ 
๕. ชื่อ........................................................ นามสกลุ ....................................... ช้ัน......................... 
๖. ชื่อ........................................................ นามสกลุ ....................................... ช้ัน.........................  
๗. ชื่อ........................................................ นามสกลุ ....................................... ช้ัน.........................  
๘. ชื่อ........................................................ นามสกลุ ....................................... ช้ัน......................... 
๙. ชื่อ........................................................ นามสกลุ ....................................... ช้ัน......................... 

ครูผูประสานงาน 
ชื่อ..........................................................ที่อยู...........................................ตําบล..................................... 
อําเภอ.........................................จังหวัด........................................รหสัไปรษณีย................................... 
โทร..................................................อีเมลล......................................................................... 

 

คํารับรองของผูบริหารสถานศึกษา 
 ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจรงิ 
 
      ลงชื่อ.......................................................................... 
           (..............................................................................) 

ตําแหนง........................................................................ 
 
 
 
 

หมายเหตุ : กรุณาสงใบสมัครภายใน  วันที่ ๒๘ ตุลาคม – ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ 



ระเบียบการและหลักเกณฑการแขงขันเทศนแหลอีสาน 

โครงการสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน 
 มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาลัยสงฆเลย 

 
 

๑. คุณสมบัติผูเขาแขงขัน 
  ๑. เปนพระภิกษุ  
 ๒. ประเภทและจํานวน ผูเขาแขงขัน 
  ๒. แขงขันประเภทเดี่ยว   

๓. กติกาการแขงขัน 
๑. สงเอกสารประกอบการเทศนใหกบักรรมการในวันแขงขัน  ๓  ชุด 
๒. ผูแขงขันที่ไดคะแนนสูงสุด ถือวาเปนผูชนะเลิศ 
๓. ผูแขงขันเทศนไมเกิน ๓๐ นาที  

๔. เกณฑการการแขงขันเทศน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ) 
๑) ความไพเราะของน้ําเสียงในการเทศน   ๓๐ คะแนน 
๒) ความถูกตองตามหลักการเทศนพื้นเมอืงอสีาน  ๒๐ คะแนน 
๓) ความถูกตองของจงัหวะ/ทํานอง   ๒๐ คะแนน 
๔) ความถูกตองของภาษาถิ่นอีสาน    ๑๐ คะแนน 
๕) บุคลิก/ทาทางขณะเทศน    ๑๐ คะแนน 
๖) เวลาในการเทศน     ๑๐ คะแนน 
๗)ดอกไมบูชาธรรม    (นับคะแนนตามจํานวนดอกไม) คะแนนพิเศษ 

๕. รางวัล  
๑.รางวัลชนะเลิศ              ๘,๐๐๐   บาท   โลรางวัล,เกียรติบัตร พรอมทุนการศึกษา 
๒.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑,      ๗,๐๐๐   บาท   เกียรติบัตร พรอมทุนการศึกษา 
๓.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒       ๖,๐๐๐  บาท    เกียรติบัตร พรอมทุนการศึกษา  
๔.รางวัลชมเชย                ๕,๐๐๐   บาท   เกียรติบัตร พรอมทุนการศึกษา 

  ๕.รางวัลชมเชย              ๕,๐๐๐   บาท   เกียรติบัตร พรอมทุนการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบสมัคร 
การแขงขันเทศนแหลอีสาน 

โครงการสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น 
 มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาลัยสงฆเลย 

 
 
ชื่อ.....................................................ฉายา..................................................นามสกุล........................................... 
อายุ...........................พรรษา.......................ใบสทุธิ เลขที่.................................................................................... 

สังกัดวัด .................................................... แขวง/ตําบล ......................................... เขต/อําเภอ ......................................... 
 จังหวัด ................................................... รหัสไปรษณีย ...............................โทรศัพท........................................................... 
นามเจาอาวาส........................................................................................... .โทรศัพท............................................................. 

 
 
 
 

ลงชื่อ.......................................................... 
         (................................................) 
วันที่.............เดือน..........................พ.ศ.๒๕๕๖ 
 
 

 
หมายเหต ุ กรุณาสงใบสมัครภายใน  วันที่ ๒๘ ตุลาคม – ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ 
 



ระเบียบการและหลักเกณฑการประกวดพานบายศรี 
โครงการสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน 

 มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาลัยสงฆเลย 
 
๑.ประเภทของผูเขาประกวดแบงเปน ๒ ระดับ 
 ๑.ระดับประถมศึกษา    ทีมละ ๕ คน (ชายลวนหรือหญิงลวนหรือคละกันก็ได)  

๒.ระดับมัธยมศึกษา      ทีมละ ๕ คน (ชายลวนหรือหญิงลวนหรือคละกันก็ได) 
๒. คุณสมบัติของผูเขาประกวด 
 ๑.ตองเปนนักเรียนทีก่ําลงัศึกษาอยูในสถาบันที่สงเขาประกวดเทานั้น 

๒.ผูเขาประกวดตองแตงชุดนักเรียนของสถานศึกษาที่ตนสงักัดอยู 
๓.แตละสถาบันสงนักเรียนเขาประกวดได ๑ ทีม ๆ ละ ๕ คน 

๓. กติกาการแขงขัน 
๑. แตละทีมสงเขาประกวดไดเพียงประเภทใดประเภทหนึ่งเทานั้น 
๒. ขนาดพาน ๓ ชั้นและความสูงตามความเหมาะสม 
 ๓. ระยะเวลาในการทําพานบายศรี  ๗ ชั่วโมง/ทีม 
๔. ตองเปนพานที่ประดิษฐตกแตงดวยวัสดุธรรมชาติ เนนความประหยัด พอเพียงเรียบงาย และใชวัสดุ

ธรรมชาติที่ม ีอยูในทองถิ่น เชน ใบตอง ดอกไมสด และวัสดธุรรมชาติอื่น ๆ   
๕. หามใชโฟม พลาสติก สเีคมี หรือวัสดุทีก่อใหเกิดภาวะมลพิษตอสิ่งแวดลอม  หากคณะกรรมการตรวจพบ 

 คณะกรรมการมสีิทธิตัดคะแนนไดตามความเหมาะสม (ยกเวน เข็มหมุด ลวดเสียบ) 
๔. ประเภทการประกวดพานบายศร ี

๑. ประเภทสวยงาม   
๒. ประเภทความคิดสรางสรรค   

๕. สถานที่และเวลาในการประกวด 
 ๑. เวลา ๐๘.๐๐ น. ลงทะเบียน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆเลย 

๒. เวลา ๐๙.๐๐ น. เริ่มประกวด 
๖. หลักเกณฑในการตัดสิน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
    ประเภทสวยงาม 

๑. ความเหมาะสมในการเลือกวสัดุมาใชและการตกแตง                ๑๕ คะแนน 
๒. ความสมบรูณของผลงาน / ความถูกตองตามเกณฑการประกวด  ๒๐ คะแนน 
๓. รูปทรง ความสมดลุและขนาดที่เหมาะสม                             ๒๐ คะแนน 
๔. ความประณีตเรียบรอยสวยงาม                                         ๒๕ คะแนน 
๕. สื่อความหมายชัดเจน                                                     ๒๐ คะแนน 
 

    ประเภทความคิดสรางสรรค 
๑. ความเหมาะสมในการเลือกวสัดุมาใชและการตกแตง               ๑๕ คะแนน 
๒. ความสมบรูณของผลงาน / ความถูกตองตามเกณฑการประกวด ๒๐ คะแนน 
๓. รูปทรง ความสมดลุและขนาดที่เหมาะสม                            ๒๐ คะแนน 
๔. ความคิดริเริ่มสรางสรรค                                                ๒๕ คะแนน 
๕. สื่อความหมายชัดเจน                                                    ๒๐ คะแนน 



๗. รางวัลในการประกวด  
รางวัลที่ ๑ จํานวน      ๘,๐๐๐   บาท โลรางวัล, เกียรติบัตร พรอมทุนการศึกษา 

 รางวัลที่ ๒ จํานวน      ๖,๐๐๐   บาท เกียรตบิัตร พรอมทุนการศึกษา 
 รางวัลที่ 3 จํานวน      ๔,๐๐๐   บาท เกียรตบิัตร พรอมทุนการศึกษา 
 รางวัลชมเชย จํานวน      ๒,๐๐๐   บาท เกียรตบิัตร พรอมทุนการศึกษา 
 รางวัลชมเชย จํานวน      ๒,๐๐๐   บาท  เกียรตบิัตร พรอมทุนการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบสมัคร 
การประกวดสวดพานบายศรี 

โครงการสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น 
 มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาลัยสงฆเลย 

 
 

 
โรงเรียน.............................................................................เลขที่................หมูที่................ซอย.................................
แขวง/ตําบล.......................................เขต/อําเภอ............................................จังหวัด............................................... 
รหสัไปรษณีย............................................โทร.............................................โทรสาร.................................................. 

ระดับทีส่งเขาประกวด   �  ประถมศึกษา     �  มัธยมศึกษา              
๑. ชื่อ........................................................ นามสกลุ ....................................... ช้ัน........................ 
๒. ชื่อ........................................................ นามสกลุ ....................................... ช้ัน........................ 
๓. ชื่อ........................................................ นามสกลุ ....................................... ช้ัน........................ 
๔. ชื่อ........................................................ นามสกลุ ....................................... ช้ัน........................ 
๕. ชื่อ........................................................ นามสกลุ ....................................... ช้ัน......................... 

 
 

ครูผูประสานงาน 
ชื่อ..............................................................ที่อยู..............................................ตําบล..................................... 
อําเภอ............................................จังหวัด............................................รหสัไปรษณีย................................... 
โทร..................................................อเีมลล......................................................................... 

 

คํารับรองของผูบริหารสถานศึกษา 
 ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจรงิ 
 
      ลงชื่อ.......................................................................... 
           (..............................................................................) 

ตําแหนง........................................................................ 
 
 
 

 
หมายเหต ุ: กรุณาสงใบสมัครภายใน  วันที่ ๒๘ ตุลาคม – ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ 
 
 



ระเบียบการและหลักเกณฑการประกวดดนตรีวงโปงลาง 
โครงการสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน 

 มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาลัยสงฆเลย 
 

  
๑.ประเภทของผูเขาประกวดแบงเปน ๒ ระดับ 
 ๑. ระดับประถมศึกษา 
 ๒. ระดับมัธยมศึกษา 
๒. เกณฑการประกวดวงดนตรีวงโปงลาง 

จะพิจารณาจากลักษณะของวงโปงลางอีสาน อันมี แคน พิณ โหวด โปงลาง เปนดนตรีหลักในการ
แสดงโดยมกีารฟอนรําหรือการแสดงประกอบอื่นๆตามความเหมาะสมโดยเนนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ทองถ่ินอีสานเปนสําคัญ ซึ่งไดกําหนดเกณฑในการประกวดตัดสิน ดังนี้ 

๑. ใชผูแสดงทัง้สิ้นไมเกิน  ๓๐ คน 
๒. การแสดงใหเลนลายบังคบั ๑ ลาย คือ ลายลําเพลิน 
๓. ใหเลนลายตามถนัดแสดงความสามารถอีกอยางนอย ๑ ลาย 
๔. แตละวงใชเวลาไมเกิน ๓๐ นาที  

๓. เกณฑการใหคะแนนและตัดสิน 
๑. ความคิดสรางสรรคในการแสดง  ๒๐ คะแนน 

  ๒. ความสอดคลองกลมกลืน  ๒๐ คะแนน 
  ๓. การรักษาเวลา   ๒๐ คะแนน 
  ๔. การแตงกาย    ๒๐ คะแนน 
  ๕. ความโดดเดนและมเีอกลักษณ  ๑๐ คะแนน 
  ๖. ลีลาการแสดงฟอนรํา   ๑๐ คะแนน 
 

    รวม  ๑๐๐ คะแนน 
 
๔. รางวัลในการประกวด  

รางวัลที่ ๑ จํานวน     ๑๐,๐๐๐   บาท   โลรางวัล,เกียรติบัตร พรอมทุนการศึกษา 
  รางวัลที่ ๒ จํานวน       ๘,๐๐๐   บาท   เกียรติบัตร พรอมทุนการศึกษา 
  รางวัลที่ ๓ จํานวน       ๖,๐๐๐   บาท   เกียรติบัตร พรอมทุนการศึกษา 
  รางวัลชมเชย จํานวน       ๕,๐๐๐   บาท   เกียรติบัตร พรอมทุนการศึกษา 
  รางวัลชมเชย จํานวน       ๕,๐๐๐   บาท   เกียรติบัตร พรอมทุนการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ใบสมัคร 
เกณฑการประกวดดนตรีวงโปงลาง 

โครงการสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน 
 มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาลัยสงฆเลย 

 
 
โรงเรียน.......................................................................เลขที่................หมูที่................ซอย.................................
แขวง/ตําบล.......................................เขต/อําเภอ............................................จังหวัด......................................... 
รหสัไปรษณีย............................................โทร.............................................โทรสาร............................................ 
ระดับทีส่งเขาประกวด   �  ประถม+ศึกษา     �  มัธยมศึกษา              

๑. ชื่อ........................................................... นามสกุล .......................................... ช้ัน........................ 
๒. ชื่อ........................................................... นามสกุล .......................................... ช้ัน........................ 
๓. ชื่อ........................................................... นามสกุล .......................................... ช้ัน........................ 
๔. ชื่อ........................................................... นามสกุล .......................................... ช้ัน........................ 
๕. ชื่อ........................................................... นามสกุล ......................................... ช้ัน......................... 
๖. ชื่อ........................................................... นามสกุล ......................................... ช้ัน.........................  
๗. ชื่อ........................................................... นามสกุล ......................................... ช้ัน.........................  
๘. ชื่อ........................................................... นามสกุล ......................................... ช้ัน......................... 
๙. ชื่อ........................................................... นามสกุล ......................................... ช้ัน......................... 
๑๐. ชื่อ........................................................... นามสกุล .......................................... ช้ัน........................ 
๑๑. ชื่อ........................................................... นามสกุล .......................................... ช้ัน........................ 
๑๒. ชื่อ........................................................... นามสกุล .......................................... ช้ัน........................ 
๑๓. ชื่อ........................................................... นามสกุล .......................................... ช้ัน........................ 
๑๔. ชื่อ........................................................... นามสกุล ......................................... ช้ัน......................... 
๑๕. ชื่อ........................................................... นามสกุล ......................................... ช้ัน.........................  
๑๖. ชื่อ........................................................... นามสกุล ......................................... ช้ัน.........................  
๑๗. ชื่อ........................................................... นามสกุล ......................................... ช้ัน......................... 
๑๘. ชื่อ........................................................... นามสกุล ......................................... ช้ัน......................... 
๑๙. ชื่อ........................................................... นามสกุล .......................................... ช้ัน........................ 
๒๐. ชื่อ........................................................... นามสกุล .......................................... ช้ัน........................ 
๒๑. ชื่อ........................................................... นามสกุล .......................................... ช้ัน........................ 
๒๒. ชื่อ........................................................... นามสกุล .......................................... ช้ัน........................ 
๒๓. ชื่อ........................................................... นามสกุล ......................................... ช้ัน......................... 
๒๔. ชื่อ........................................................... นามสกุล ......................................... ช้ัน.........................  
๒๕. ชื่อ........................................................... นามสกุล ......................................... ช้ัน.........................  
๒๖. ชื่อ........................................................... นามสกุล ......................................... ช้ัน......................... 
๒๗. ชื่อ........................................................... นามสกุล ......................................... ช้ัน......................... 
๒๘. ชื่อ........................................................... นามสกุล ......................................... ช้ัน.........................  
๒๙. ชื่อ........................................................... นามสกุล ......................................... ช้ัน......................... 
๓๐. ชื่อ........................................................... นามสกุล ......................................... ช้ัน......................... 



ครูผูประสานงาน 
ชื่อ...........................................................ที่อยู..............................................ตําบล................................. 
อําเภอ............................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย................................ 
โทร..................................................อเีมลล......................................................................... 

 

คํารับรองของผูบริหารสถานศึกษา 
 ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจรงิ 
 
      ลงชื่อ.......................................................................... 
           (..............................................................................) 

ตําแหนง........................................................................ 
 
 
 

 
 
หมายเหต ุ: กรุณาสงใบสมัครภายใน  วันที่ ๒๘ ตุลาคม – ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 

 




