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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 

เรื่อง รับสมัครประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมโครงการงานวันเกษตรและของดีต าบลแม่สูน 
        

 
   ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน ได้ก าหนดจัดโครงการงานวันเกษตรต าบลแม่สูนขึ้น  
ระหว่างวันที่  ๓๐  เดือนพฤษภาคม ถึงวันที่  ๕  เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ อาคารจักรพรรดิ หมู่ที่ ๑  
บ้านแม่สูนหลวง  ต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  เพ่ือให้กระตุ้นเศรษฐกิจการใช้จ่ายสินค้าการเกษตร
ที่ส่งผลถึงรายได้ของเกษตรกร นอกจากนี้ยังเสริมสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
การเกษตรของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน แก่เกษตรกรและผู้สนใจ เพ่ือให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ 
อีกท้ังยังส่งเสริมการสร้างเครือข่ายของเกษตรกร ยกระดับมาตรฐานสินค้าทางการเกษตรท าให้สินค้าเกษตรกรใน
ต าบลแม่สูนเป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภคในท้องถิ่น  
   ในการนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  จึงมีความประสงค์รับสมัครประชาชนทั่วไป ในพื้นที่
อ าเภอฝาง อ าเภอแม่อาย และอ าเภอไชยปราการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการจัดงานเกษตรต าบลแม่สูน
เพ่ือประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรในพ้ืนที่ ดังรายการต่อไปนี้ 

๑. การประกวดพืชผลการเกษตร  

 วัน เวลา และสถานที่ประกวด 
     (๑) ส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวด  ภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒  

  (๒) ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน ในวันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
                          เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

  (๓) คณะกรรมการด าเนินการตัดสินและให้คะแนน  เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.   
          (๔) ประกวด ณ อาคารจักรพรรดิ 

 ๑.๑ ฟักทอง 

  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวด 
(๑) เป็นฟักทองผลใหญ่   
(๒) ไม่จ ากัดสายพันธุ์   
(๓) ปราศจากรอยรบกวนจากโรคและแมลง 
(๔) ต้องมีข้ัวผลติดมาบางส่วน   
(๕) ก าหนดให้ส่งเข้าประกวดตัวอย่างละ ๑ ผลต่อราย 
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  เกณฑ์การตัดสิน 
     (๑) ลักษณะตรงตามสายพันธุ์               ๑๕ คะแนน 
     (๒) ความสม่ าเสมอของลักษณะผล     ๑๐ คะแนน 
     (๓) ความสมบูรณ์ปราศจากโรคและแมลง    ๑๐ คะแนน 
     (๔) ขนาด        ๑๐ คะแนน 
     (๕) ความงามของรูปทรง      ๑๐ คะแนน 
     (๖) สีสม่ าเสมอ       ๑๕ คะแนน 
     (๗) ความแน่นและความสมบูรณ์                ๑๕ คะแนน 
     (๘) มีกลิ่นหอมโดยธรรมชาติ     ๑๕ คะแนน 

๑.๒ ฟักเขียว 

  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวด 
(๑) เป็นฟักเขียวผลใหญ่   
(๒) ไม่จ ากัดสายพันธุ์   
(๓) ปราศจากรอยรบกวนจากโรคและแมลง 
(๔) ต้องมีข้ัวผลติดมาบางส่วน   
(๕) ก าหนดให้ส่งเข้าประกวดตัวอย่างละ ๑ ผลต่อราย 
 

  เกณฑ์การตัดสิน 
     (๑) ลักษณะตรงตามสายพันธุ์               ๑๕ คะแนน 
     (๒) ความสม่ าเสมอของลักษณะผล     ๑๐ คะแนน 
     (๓) ความสมบูรณ์ปราศจากโรคและแมลง    ๑๐ คะแนน 
     (๔) ขนาด       ๑๐ คะแนน 
     (๕) ความงามของรูปทรง      ๑๐ คะแนน 
     (๖) สีสม่ าเสมอ       ๑๕ คะแนน 
     (๗) ความแน่นและความสมบูรณ์                ๑๕ คะแนน 
     (๘) มีกลิ่นหอมโดยธรรมชาติ     ๑๕ คะแนน 

๑.๓ กระเทียม 

  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวด 
  (๑) เป็นกระเทียมแห้ง   

     (๒) ส่งเข้าประกวดเป็นพวง   
     (๓) ปราศจากรอยรบกวนจากโรคและแมลง  
           (๔) ก าหนดให้ส่งเข้าประกวดตัวอย่างละ ๑ พวงต่อราย 
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  เกณฑ์การตัดสิน 
       (๑)  กระเทียมหัว ตองคงสภาพเปนหัว              ๑๐ คะแนน 
       (๒)  กระเทียมกลีบตองมีเปลือกหุมสมบูรณ    ๑๐ คะแนน 
       (๓)  ไมงอก       ๑๐ คะแนน 
       (๔)  กลีบกระเทียมไมเนาเสีย หรืออยูในสภาพที่เหมาะสมตอการบริโภค ๒๐ คะแนน 
       (๕)  ปลายกลีบไมมีติ่ง (หางหนู)     ๑๐ คะแนน 
       (๖)  มีรูปทรง สี และรสชาติตรงตามพันธุ    ๑๕ คะแนน 
       (๗)  ไมมีความเสียหายของผลิตผลเนื่องจากศัตรูพืช   ๑๕ คะแนน 
       (๘)  สะอาด และปราศจากสิ่งแปลกปลอม ที่สามารถมองเห็นได้ ๑๐ คะแนน 

๑.๔ กล้วยน  าว้า 

  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวด 
(๑) เป็นกล้วยน้ าว้าสุกผลดก   
(๒) ไม่มีต าหนิหรือบิดเบี้ยว   
(๓) ปราศจากรอยรบกวนจากโรคและแมลง 
(๔) ส่งเข้าประกวดเป็นเครือกล้วยน้ าว้า 
(๕) ก าหนดให้ส่งเข้าประกวดตัวอย่างละ ๑ เครือต่อราย 

  เกณฑ์การตัดสิน 
     (๑) ขนาดหวีและผลใหญ่                ๑๕ คะแนน 
     (๒) เครือใหญ่ การเรียงตัวเป็นระเบียบ    ๑๕ คะแนน 
     (๓) สี        ๑๕ คะแนน 
     (๔) ขนาดและรูปทรงสม่ าเสมอ     ๒๐ คะแนน 
     (๕) ความดก       ๑๕ คะแนน 
     (๖) ความสมบูรณ์      ๒๐ คะแนน 

๑.๕ ลิ นจี่พันธุ์ฮงฮวย 

  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวด 
(๑) ช่อมีขนาดใหญ่ ผลมีขนาดโต 
(๒) ใน ๑ ช่อควรมีน้ าหนักประมาณ ๑ กิโลกรัม ใบสดติดอยู่ตามสมควร 
(๓) ปราศจากรอยรบกวนจากโรคและแมลง 
(๔) ควรเป็นลิ้นจี่ที่แก่จัดเหมาะที่จะรับประทานได้พอดีในวันตัดสิน 
(๕) ไม่ควรมีการตกแต่ง เช่น ปลิดผลที่ไม่ดีออก เป็นต้น 
(๖) ส่งเข้าประกวดเป็นผลบรรจุในกล่องกระดาษ 
(๗) ก าหนดให้ส่งเข้าประกวดตัวอย่างละ ๑ ช่อต่อราย 
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  เกณฑ์การตัดสิน 
     (๑) ช่อใหญ่ผลค่อนข้างโต               ๑๐ คะแนน 
     (๒) ช่อและผลตรงตามพันธุ์    ๕ คะแนน 
     (๓) ผลในช่อมาก      ๕ คะแนน 
     (๔) ช่อและผลสม่ าเสมอ     ๕ คะแนน 
     (๕) สะอาดไม่มีต าหนิอ่ืนๆ     ๑๐ คะแนน 
     (๖) เปลือกค่อนข้างหนา     ๕ คะแนน 
     (๗) เนื้อหนาแห้งมีกลิ่นหอม    ๒๕ คะแนน 
     (๘) รสชาติหวานไม่ฝาด เปอร์เซ็นต์น้ าตาลสูง  ๒๐ คะแนน 
     (๙) เมล็ดเล็กไม่มีจุก     ๑๐ คะแนน 
     (๑๐) เนื้อไม่มีต าหนิ เนื้อไม่ช้ าหรือแห้งเป็นสีน้ าตาล  ๕ คะแนน 

 ๑.๖ ลิ นจี่พันธุ์จักรพรรดิ ์

  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวด 
(๑) ช่อมีขนาดใหญ่ ผลมีขนาดโต 
(๒) ใน ๑ ช่อควรมีน้ าหนักประมาณ ๑ กิโลกรัม ใบสดติดอยู่ตามสมควร 
(๓) ปราศจากรอยรบกวนจากโรคและแมลง 
(๔) ควรเป็นลิ้นจี่ที่แก่จัดเหมาะที่จะรับประทานได้พอดีในวันตัดสิน 
(๕) ไม่ควรมีการตกแต่ง เช่น ปลิดผลที่ไม่ดีออก เป็นต้น 
(๖) ส่งเข้าประกวดเป็นผลบรรจุในกล่องกระดาษ 
(๗) ก าหนดให้ส่งเข้าประกวดตัวอย่างละ ๑ ช่อต่อราย 

  เกณฑ์การตัดสิน 
     (๑) ช่อใหญ่ผลค่อนข้างโต               ๑๐ คะแนน 
     (๒) ช่อและผลตรงตามพันธุ์    ๕ คะแนน 
     (๓) ผลในช่อมาก      ๕ คะแนน 
     (๔) ช่อและผลสม่ าเสมอ     ๕ คะแนน 
     (๕) สะอาดไม่มีต าหนิอ่ืนๆ     ๑๐ คะแนน 
     (๖) เปลือกค่อนข้างหนา     ๕ คะแนน 
     (๗) เนื้อหนาแห้งมีกลิ่นหอม    ๒๕ คะแนน 
     (๘) รสชาติหวานไม่ฝาด เปอร์เซ็นต์น้ าตาลสูง  ๒๐ คะแนน 
     (๙) เมล็ดเล็กไม่มีจุก     ๑๐ คะแนน 
     (๑๐) เนื้อไม่มีต าหนิ เนื้อไม่ช้ าหรือแห้งเป็นสีน้ าตาล  ๕ คะแนน 
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๑.๗ มะละกอพันธุ์แขกด า 

  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวด 
(๑) เป็นมะละกอที่อยู่ในระยะใกล้สุก   
(๒) ไม่มีต าหนิหรือบิดเบี้ยว   
(๓) ปราศจากรอยรบกวนจากโรคและแมลง 
(๔) ส่งเข้าประกวดเป็นผลบรรจุในกล่องกระดาษมิดชิด 
(๕) ก าหนดให้ส่งเข้าประกวดตัวอย่างละ ๒ ผลต่อราย 

   
  เกณฑ์การตัดสิน 
     (๑) ขนาดโตปานกลาง                ๕ คะแนน 
     (๒) สัดส่วนตามพันธุ์ไม่บิดเบี้ยว     ๑๐ คะแนน 
     (๓) ผลโตสม่ าเสมอ       ๕  คะแนน 
     (๔) ผิวไม่เหี่ยว และบอบช้ า     ๑๐ คะแนน 
     (๕) เปลือกบางปานกลาง ยางน้อย     ๕ คะแนน 
     (๖) เนื้อหนาสม่ าเสมอ  สีเข้ม ยางน้อย กลิ่นหอม    ๒๐ คะแนน 
     (๗) หวานแหลม เปอร์เซ็นต์น้ าตาลสูง    ๒๐ คะแนน 
     (๘) เมล็ดเล็กลีบ มีน้อย      ๑๕ คะแนน 
     (๙) เนื้อนุ่มปานกลาง ไม่เละ ไม่ช้ า     ๑๐ คะแนน 
 

๑.๘ มะม่วงพันธุ์ยักษ์มัน 

  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวด 
(๑) เป็นมะม่วงดิบ 
(๒) ไม่มีต าหนิหรือบิดเบี้ยว   
(๓) ปราศจากรอยรบกวนจากโรคและแมลง 
(๔) ส่งเข้าประกวดเป็นผลบรรจุในกล่องกระดาษมิดชิด 
(๕) ก าหนดให้ส่งเข้าประกวดตัวอย่างละ ๒ ผลต่อราย 

  เกณฑ์การตัดสิน 
     (๑) ขนาดค่อนข้างใหญ่                ๕ คะแนน 
     (๒) รูปทรงผลไม้ได้สัดส่วน      ๑๐ คะแนน 
     (๓) ลักษณะสม่ าเสมอกันทั้งผล     ๕ คะแนน 
     (๔) สีเขียว       ๕ คะแนน 
     (๕) ผลสด สะอาดไม่มีต าหนิอื่นๆ     ๕ คะแนน 
     (๖) เปลือกบาง       ๕ คะแนน 
     (๗) เนื้อมาก กรอบ ไม่เหนียวหรือแข็ง    ๒๕ คะแนน 
     (๘) มัน ไม่เปรี้ยว กลิ่นและรสมัน หวาน หอม   ๒๕ คะแนน 
     (๙) เมล็ดเล็ก       ๑๐ คะแนน 
     (๑๐) เนื้อไม่มีโพรง หรือบอบช้ า ไม่มีต าหนิ    ๕ คะแนน 
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๑.๙ มะม่วงพันธุ์น  าดอกไม้สีทอง 

  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวด 
(๑) เป็นมะม่วงระยะเริ่มสุก 
(๒) ไม่มีต าหนิหรือบิดเบี้ยว   
(๓) ปราศจากรอยรบกวนจากโรคและแมลง 
(๔) ส่งเข้าประกวดเป็นผลบรรจุในกล่องกระดาษมิดชิด 
(๕) ก าหนดให้ส่งเข้าประกวดตัวอย่างละ ๒ ผลต่อราย 

  เกณฑ์การตัดสิน 
     (๑) ขนาดค่อนข้างใหญ่ ตั้งแต่ ๒๕๐ กรัม              ๕ คะแนน 
     (๒) รูปทรงผลไม้ได้สัดส่วน      ๑๐ คะแนน 
     (๓) ลักษณะสม่ าเสมอกันทั้งผล     ๕ คะแนน 
     (๔) สีเหลือง       ๕ คะแนน 
     (๕) ผลสด สะอาดไม่มีต าหนิอื่นๆ     ๕ คะแนน 
     (๖) เปลือกบาง       ๕ คะแนน 
     (๗) เนื้อมาก ไม่เละ กลิ่นหอม     ๒๕ คะแนน 
     (๘) หวาน หอม       ๒๕ คะแนน 
     (๙) เมล็ดเล็ก       ๑๐ คะแนน 
     (๑๐) เนื้อไม่มีโพรง ไม่มีต าหนิ     ๕ คะแนน 

๑.๑๐ ส้มสายน  าผึ ง 

  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวด 
(๑) เป็นระยะสุกพร้อมรับประทาน 
(๒) มีความสดใหม่ 
(๓) ปราศจากรอยรบกวนจากโรคและแมลง 
(๔) ส่งเขา้ประกวดเป็นผลบรรจุในกล่องกระดาษมิดชิด 
(๕) ก าหนดให้ส่งเข้าประกวดตัวอย่างละ ๑๐ ผลต่อราย 

  เกณฑ์การตัดสิน 
     (๑) ขนาดโต                 ๑๐ คะแนน 
     (๒) รูปร่างลักษณะตรงตามพันธุ์     ๒๐ คะแนน 
     (๓) ขนาดและรูปร่างสม่ าเสมอกันทั้งผล    ๕ คะแนน 
     (๔) ผลมีความสมบูรณ์ (สะอาด  สด  ไม่เหี่ยว สีสม่ าเสมอ)  ๑๐ คะแนน 
     (๕) เปลือกบาง ปอกง่าย      ๕ คะแนน 
  (๖) เนื้อหวานหรือหวานอมเปรี้ยว ฉ่ าน้ า    ๓๐ คะแนน 
     (๗) เมล็ดมีน้อย       ๑๐ คะแนน 
     (๘) ไม่ฟ่าม ไม่มียางหรือวุ่น ไม่เละ ไม่มีต าหนิ   ๑๐  คะแนน 
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  รางวัลการประกวด 
    รางวัลชนะเลิศ               จ านวน   ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 
    รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑    จ านวน   ๓๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 
    รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒    จ านวน   ๒๐๐   บาท พร้อมเกียรติบัตร 
    รางวัลชมเชย                                  เกียรติบัตร (จ านวน ๒ รางวัล) 
   
 

๒. การประกวดไก่ชนประเภทสวยงาม 

  วัน เวลา และสถานที่ประกวด 
     (๑) ส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวด  ภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒  

  (๒) ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน ในวันอังคาร ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๙.๑๕ น.  
  (๓) เริ่มการแข่งขัน  เวลา  ๐๙.๑๕ – ๑๒.๐๐ น.  
          (๔) ประกวด ณ อาคารจักรพรรดิ 

  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวด 

   (๑) น้ าหนักไก่ ๒.๕ กิโลกรัมข้ึนไป 

  เกณฑ์การตัดสิน 
     (๑) รูปทรงและกิริยาท่าทาง    ๒๐ คะแนน 
     (๒) ความสมส่วนของไก่     ๒๐ คะแนน 
     (๓) ลักษณะและรูปร่างถูกต้องตามลักษณะไก่ชน  ๒๐ คะแนน 
     (๔) น้ าหนักเป็นไปตามก าหนด (๒.๕ กิโลกรัมข้ึนไป)  ๒๐ คะแนน 
     (๕) ความสะอาดสดใสและความพร้อมในการประกวด ๒๐      คะแนน 

 
  รางวัลการประกวด 
    รางวัลชนะเลิศ               จ านวน   ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 
    รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑    จ านวน   ๓๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 
    รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒    จ านวน   ๒๐๐   บาท พร้อมเกียรติบัตร 
    รางวัลชมเชย                                  เกียรติบัตร (จ านวน ๒ รางวัล) 
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๓. รายละเอียดและกิจกรรมต่างๆ  
  
 วันที่  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
    เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. การจ าหน่าย/ออกร้านค้า สินค้าเกษตรและนิทรรศการการเกษตร 
    เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. การประกวดพืชผลการเกษตร 

 วันที่  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
    เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. การจ าหน่าย/ออกร้านค้า สินค้าเกษตรและนิทรรศการการเกษตร
    เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. พิธีเปิดงานวันเกษตรและของดีต าบลแม่สูน  
    เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.       กิจกรรมวัน Field day 
              เวลา ๑๙.๐๐ เป็นต้นไป           การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง(ท่ัวไป) 
 วันที่  ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒  
    เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. การจ าหน่าย/ออกร้านค้า สินค้าเกษตรและนิทรรศการการเกษตร 
    เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.       สัมมนาทางวิชาการเทคโนโลยีการผลิตกัญชาในทางการแพทย์          
    เวลา ๑๙.๐๐ เป็นต้นไป           การตอบค าถามและการแข่งกินผลไม้ 
 วันที ่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒  
    เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. การจ าหน่าย/ออกร้านค้า สินค้าเกษตรและนิทรรศการการเกษตร 

 วันที่  ๓  มิถุนายน ๒๕๖๒   
                       เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. การจ าหน่าย/ออกร้านค้า สินค้าเกษตรและนิทรรศการการเกษตร 
                       เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.        การแข่งขันตอบปัญหาการเกษตร 
                       เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.        การแข่งขันจัดสวนถาด 

      การแข่งขันวาดรูป หัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวัน” 
      การแข่งขันประกวดเรียงความ หัวข้อ “ครอบครัวเกษตรกรของฉัน” 

    เ วลา ๑๙.๐๐ เป็นต้นไป            การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง (ระดับเยาวชน) 

 วันที่  ๔  มิถุนายน ๒๕๖๒   
                      เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. การจ าหน่าย/ออกร้านค้า สินค้าเกษตรและนิทรรศการการเกษตร 
                      เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.        การประกวดไกช่นประเภทสวยงาม 

  วันที่  ๕  มิถุนายน ๒๕๖๒  
                      เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. การจ าหน่าย/ออกร้านค้า สินค้าเกษตรและนิทรรศการการเกษตร 
    เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. กิจกรรมการถ่ายทอดภูมิปัญญาจักรสาน 
    เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. การประกวดลาบพ้ืนเมือง 
    เวลา ๑๑.15 – ๑๑.๓5 น. การประกวดส้มต าลีลา(ต าลาว) 
    เวลา ๑๙.๐๐ เป็นต้นไป  การประกวดแม่บ้านขวัญใจเกษตรกร  
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๔. การสมัครและการมอบรางวัล 
 

  การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม  ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ ๗ พฤษภาคม 2562 จนถึงวันที่ 
25 พฤษภาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และการมอบรางวัลจะ
มอบหลังจากจบกิจกรรมของกิจกรรมนั้นๆ 
  
 
      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                  ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   

 

 
                                                 (นายวันชาติ   ศิรภิัทรนุกูล) 
                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน 
 
 


