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๕. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
  รับสมัคร ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป จนถึงวันที ่๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (ในเวลาราชการ) ครบ ๑๒ วง  
ปิดรับสมัครทนัที  ติดต่อขอใบสมัครและหลักเกณฑ์การสมัครได้ที่ กองการศึกษา  เทศบาลเมืองตาก  จังหวัดตาก  
โทรศัพท์  ๐๕๕ – ๕๑๘๘๘๙  ต่อ ๑๙๐ –๑๙๓ หรือ ติดต่อที่ ครูไก่เบอร์ ๐๘๙ – ๗๐๔๖๙๗๔ 
 
 

๖. รางวัลการแข่งขัน     ผู้ทีช่นะจะได้รับรางวัลดังน้ี 
  ชนะเลิศ                      ได้รับเงินสด ๕,๐๐๐   บาท      พร้อมถ้วยรางวัล 
  รองชนะเลิศอันดับ  ๑ ได้รับเงินสด ๔,๐๐๐   บาท       พร้อมถ้วยรางวัล 
  รองชนะเลิศอันดับ  ๒ ได้รับเงินสด ๓,๐๐๐   บาท       พร้อมถ้วยรางวัล 
  ชมเชย          ได้รับเงินสด ๒,๐๐๐   บาท        
  รางวัลขวัญใจประชาชน ได้รับเงินสด ๑,๕๐๐   บาท        
 

๗.  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด  
 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๐ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 
 

 
  

 
   


