
 
 
 

 
 

ใบสมัครการแข่งขันประเภทเรือพื้นบ้านรุ่น 7 ฝีพาย 
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 16  ประจ าปี พ.ศ. 2564 

 
 

เขียนที่...................................................................... 
     วันที่..........เดือน..................................พ.ศ............... 

เรื่อง  ขอส่งเรือเพรียวเข้าร่วมการแข่งขันโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 16         
ประจ าปี พ.ศ.2564 

เรียน  นายกเทศมนตรีต าบลเชียรใหญ่ 

 ข้าพเจ้า............................................................... อายุ....................ปี อาชีพ......................................... ............. 
อยู่บ้านเลขท่ี/สถานที่ท างาน.............................................................. ....................................... หมู่ที่.............................. 
ถนน....................................ต าบล....................................อ าเภอ...................................จังหวัด........................................ 
โทรศัพท์..................................................... ............... 

 มีความประสงค์ขอสมัครส่งเรือเข้าท าการแข่งขันประเภทเรือพ้ืนบ้านรุ่น 7 ฝีพาย  ซึ่งมีฝีพายทั้งหมด........... คน  
ในงานโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 16  ประจ าปี พ.ศ.2564 

ในนามทีม............................................................................  (ชื่อเรือ)..................................................................... ....... 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าผู้เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบการแข่งขันเรือเพรียวของ
คณะกรรมการจัดงานส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นครั้ งที่  16 ประจ าปี  พ.ศ. 2564                
ทุกประการ  และจะปฏิบัติตามระเบียบ กติกา การตัดสินและอ่ืนๆที่อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการทุกประการ 

ลงชื่อ ................................................................ผู้ควบคุมทีม/ฝึกสอน 
    (................................... ...........................) 
   หมายเลขโทรศัพท์.................................................  
 

ลงชื่อ .................................................................ผู้จัดการทีม 
    (...............................................................) 
    

หมายเหตุ  1. ผู้ที่เกี่ยวข้องและมีบทบาทในการตัดสินใจของทีมคือผู้จัดการทีม/ผู้ฝึกสอนเท่านั้น 
     2. ขอให้ทางทีมเรือส่งเอกสาร หลักฐานการสมัคร คือ ใบสมัคร ทะเบียนภาพถ่าย บัญชีรายชื่อฝีพาย ส าเนา
ทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประชาชนให้ครบถ้วนก่อนวันที่ 25  ธันวาคม  2563  เพ่ือให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
คุณสมบัติของฝีพายก่อนวันท าการแข่งขัน 
  



 

 

 
 
 

บัญชีรายช่ือผู้จัดการ ผู้ควบคุม ฝีพายและผู้สนับสนุนเรือเพรียว 
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 16  ประจ าปี พ.ศ.2564 

ประเภทเรือพื้นบ้าน รุ่น 7 ฝีพาย ชื่อเรือ............................................................... 

สังกัดทีม....................................................................... 
 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1.  นายหัวเรือ มฝีีพายส ารองไม่เกิน 3 คน 

2.  นายท้ายเรือ  

3.  ฝีพาย  

4.  ฝีพาย  

5.  ฝีพาย  

6.  ฝีพาย  

7.  ฝีพาย  

8.  ส ารอง  

9.  ส ารอง  

10.  ส ารอง  

11.  ผู้จัดการทีม  

12.  ผู้ควบคุม  
13.  ผู้ฝึกสอน  

 
ขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดถูกต้องและเป็นจริง 

 
 
                                                   (ลงชื่อ).....................................................ผู้จัดการทีม 
 

                                                           (....................................................) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ทะเบียนภาพถ่ายผู้จัดการ ผู้ฝึกสอนและฝีพาย 
ประเภทเรือพื้นบ้าน  รุ่น 7 ฝีพาย 

ทีม.......................................................................ชื่อเรือ........................................................................................ 
 

 

 

 

1. ชื่อ…………….…..…….            2. ชื่อ……….….………..           3. ชื่อ…….………….…...          4. ชื่อ…………….………..  
  สกุล............................        สกุล.............................  สกุล.............................        สกุล.............................. 
หมายเลขบัตร ปชช. .........................  หมายเลขบัตร ปชช.........................  หมายเลขบัตร ปชช..................... หมายเลขบัตร ปชช......................      

 
 
 

  
     5. ชื่อ……….............…………       6. ชื่อ……………….….….….        7. ชื่อ………....…….…………  

             สกุล...............................    สกุล................................ สกุล..................................... 
 หมายเลขบัตร ปชช. ............................  หมายเลขบัตร ปชช..............................  หมายเลขบัตร ปชช.............................. 
 

 
 
 

            9. ชื่อ………….….……….....          10. ชื่อ………………………..         11. ชื่อ…………..……………….            
 สกุล..............................             สกุล................................     สกุล................................ 

 หมายเลขบัตร ปชช. ............................  หมายเลขบัตร ปชช..............................  หมายเลขบัตร ปชช..............................          
                (ส ารอง)                 (ส ารอง)              (ส ารอง)   
                            

 

 

 

ชื่อ…….……………………            ชื่อ……….....………….….        ชื่อ…….…………………….         
  สกุล..........................        สกุล............................ สกุล............................. 
 หมายเลขบัตร ปชช. ............................  หมายเลขบัตร ปชช..............................  หมายเลขบัตร ปชช.............................. 

   (ผู้จัดการทีม)   (ผู้ควบคุมทีม)       (ผู้ฝึกสอน)          ฝีพาย  

     (ลงชื่อ)........................................................ผู้ควบคุมทีม/ผู้ฝึกสอน 
                                                  (.......................................................) 
                                          หมายเลขโทรศัพท์………………………………. 



ประวัติเรือที่ส่งเข้าร่วมแข่งขัน 
 
1. ชื่อเรือ.................................................................................เป็นเรือของวัด.......................................................... .. 
2. ลักษณะของเรือ ท าด้วยไม้...............................................มีความกว้าง............................................ .....เซนติเมตร 
   ความยาว...............................................เซนติเมตร  ใช้ฝีพายประมาณ.......................................................... คน 
   ประวัติการท าเรือ ผู้ขุดเรือ  คือ....................................................................................... .............................. 
   ตกแต่งเรือโดย ...................................................................................... ........................... 
   รายละเอียดประกอบ .......................................................................... ............................. 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................................................ ....................... 
.......................................................................................................................... ......................................................... 
4. ประวัติการแข่งขัน 
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
........................................................................... ................................................................................................ ....... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
5. ความส าเร็จการแข่งขันเรือ 
............................................................................................................................. .................................................... 
.................................................................................................................................................... ............................. 
..................................................................................................... ........................................................................ .... 
............................................................................................................................. .................................................... 
 
 

           (ลงชื่อ)                                                   ผู้บันทึก/เขียน 
(.............................................................) 

……..../………………………/…………….. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ใบสมัครการแข่งขันเรือเพรียว 

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 16  ประจ าปี  พ.ศ.2564 
ประเภทเรือเพรียว รุ่น 13 ฝีพาย 

 
 

เขียนที่...................................................................... 
     วันที่..........เดือน..................................พ.ศ............... 

เรื่อง  ขอส่งเรือเพรียวเข้าร่วมการแข่งขันโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 16     
 ประจ าปี พ.ศ.2564 

เรียน  นายกเทศมนตรีต าบลเชียรใหญ่ 

 ข้าพเจ้า........................................................ อายุ....................ปี อาชีพ....... ...................................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี/สถานที่ท างาน..................................................................................................  หมู่ที่................................ 
ถนน....................................ต าบล.................................อ าเภอ...............................จังหวัด.................................... ......... 
โทรศัพท์.................................................................... 
 

 มีความประสงค์ขอสมัครส่งเรือเพรียวเข้าท าการแข่งขัน   

   เรือเพรียว รุ่น 13  ฝีพาย 

  ซึ่งมีฝีพายทั้งหมด...............คน  ในงานส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 16  
ประจ าปี พ.ศ.2564 
ในนามทีม............................................................................  (ชื่อเรือ)..................................................................... 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ผู้เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบคณะกรรมการจัดงาน
ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นครั้งที่ 16 ประจ าปี พ.ศ.2564 ทุกประการ และจะปฏิบัติตาม
ระเบียบ กติกา การตัดสิน และอ่ืนๆที่อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการทุกประการ  

 

ลงชื่อ ................................................................ผู้ควบคุมทีม/ฝึกสอน 
    (................................... ...........................) 
   หมายเลขโทรศัพท์.................................................  

 
ลงชื่อ .................................................................ผู้จัดการทีม 

    (...............................................................) 
หมายเหตุ  1. ผู้ที่เกี่ยวข้องและมีบทบาทในการตัดสินใจของทีมคือผู้จัดการทีมและผู้ควบคุมทีม/ผู้ฝึกสอนเท่านั้น 
     2. ขอให้ทางทีมเรือส่งเอกสาร หลักฐานการสมัคร คือ ใบสมัคร ทะเบียนภาพถ่าย บัญชีรายชื่อฝีพาย ส าเนา
ทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประชาชนให้ครบถ้วนก่อนวันที่ 25  ธันวาคม  2563  เพ่ือให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
คุณสมบัติของฝีพายก่อนวันท าการแข่งขัน 



 

 

 

 
 

บัญชีรายช่ือผู้จัดการ ผู้ควบคุม ฝีพายและผู้สนับสนุนเรือเพรียว 
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 16  ประจ าปี พ.ศ. 2564 

 

ประเภทเรือเพรียว รุ่น 13  ฝีพาย    
ชื่อเรือ................................................................................... 

สังกัดทีม......................................................................... 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1.  นายหัวเรือ 1. เรือเพรียวรุ่น 13 มีฝีพายส ารองไม่เกนิ 5 คน 

2.  ฝีพาย  

3.  ฝีพาย  

4.  ฝีพาย  

5.  ฝีพาย  

6.  ฝีพาย  

7.  ฝีพาย  

8.  ฝีพาย  

9.  ฝีพาย  

10.  ฝีพาย  
11.  ฝีพาย  
12.  ฝีพาย  
13.  ฝีพาย  
14.  ฝีพายส ารอง  
15.  ฝีพายส ารอง  
16.  ฝีพายส ารอง  
17.  ฝีพายส ารอง  
18.  ฝีพายส ารอง  
19.  ผู้จัดการทีม  
20.  ผู้ควบคุม /ผูฝ้ึกสอน  

 
ขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดถูกต้องและเป็นจริง 
                                                    (ลงชื่อ).........................................................ผูจ้ัดการทีม 
 

                                                            (........................................................) 

 



ทะเบียนภาพถ่ายผู้จัดการ ผู้ฝึกสอนและฝีพาย 

ประเภทเรือรุ่น 13 ฝีพาย 

ทีม...........................................................................ชื่อเรอื.............................................................................. 
 

 
 

 

 

1. ชื่อ…………..……        2. ชื่อ….……….……..          3. ชื่อ…….……….…..         4. ชื่อ……………….         5.ชื่อ..................... 
สกุล......................    สกุล........................       สกุล.......................       สกุล......................        สกุล....................หมายเลข

บัตร ปชช. ............................    หมายเลขบัตร ปชช..........................    หมายเลขบัตร ปชช...............................   หมายเลขบัตร ปชช................................    หมายเลขบัตร ปชช......................................           
 
 

 

 

6. ชื่อ………….……          7. ชื่อ………………..            8. ชื่อ………………..           9. ชื่อ……………….         10.ชื่อ.................. 
สกุล.....................     สกุล......................       สกุล......................         สกุล......................         สกุล.................... 
หมายเลขบัตร ปชช. ............................    หมายเลขบัตร ปชช.........................   หมายเลขบัตร ปชช............................    หมายเลขบัตร ปชช...............................   หมายเลขบัตร ปชช.................................     
       

 
 

 

11. ชื่อ………….……            12. ชื่อ………………..             13. ชื่อ………………..          
สกุล.....................        สกุล......................          สกุล......................          
หมายเลขบัตร ปชช. ............................       หมายเลขบัตร ปชช.........................       หมายเลขบัตร ปชช............................    .     

 
 

 

 

14. ชื่อ………….……        15. ชื่อ………………..          16. ชื่อ………………..         17. ชื่อ……………….         18.ชื่อ.................. 
สกุล........................     สกุล......................       สกุล......................         สกุล......................         สกุล................... 
หมายเลขบัตร ปชช. ............................   หมายเลขบัตร ปชช.........................   หมายเลขบัตร ปชช............................    หมายเลขบัตร ปชช...............................   หมายเลขบัตร ปชช.................................     
       (ส ารอง)               (ส ารอง)                 (ส ารอง)          (ส ารอง)        (ส ารอง) 

 
 
 



 
 
 
 

 

       ชื่อ……………………             ชื่อ………..………..             ชื่อ……….…...........               
         สกุล.....................        สกุล...................          สกุล.....................         

                   ผู้จัดการทีม                        ผู้ควบคุมทีม                           ผู้ฝึกสอน                         
 
 

         (ลงชื่อ)............................................................ผู้ควบคุมทีม/ผู้ฝึกสอน 

                                           (...........................................................) 

                          หมายเลขโทรศัพท์…………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประวัติเรือที่ส่งเข้าร่วมแข่งขัน 
 
1. ชื่อเรือ.................................................................................เป็นเรือของวัด.......................................................... .. 
2. ลักษณะของเรือ ท าด้วยไม้...............................................มีความกว้าง............................................ .....เซนติเมตร 
   ความยาว...............................................เซนติเมตร  ใช้ฝีพายประมาณ.......................................................... คน 
   ประวัติการท าเรือ ผู้ขุดเรือ  คือ..................................................................... ................................................ 
   ตกแต่งเรือโดย ...................................................................................... ........................... 
   รายละเอียดประกอบ ........................................................ ............................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
......................................................................................................................................................... .......................... 
........................................................................................................ ........................................................................... 
4. ประวัติการแข่งขัน 
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
......................................................... .................................................................................................................. ....... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
5. ความส าเร็จการแข่งขันเรือ 
............................................................................................................................. .................................................... 
.................................................................................................................................. ............................................... 
................................................................................... .......................................................................................... .... 
............................................................................................................................. .................................................... 
 
 

           (ลงชื่อ)                                                   ผู้บันทึก/เขียน 
(.............................................................) 

……..../………………………/…………….. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ใบสมัครการแข่งขันเรือเพรียว 

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 16  ประจ าปี  พ.ศ.2564 
ประเภทเรือเพรียว รุ่น  16  ฝีพาย     

 
 

เขียนที่...................................................................... 
     วันที่..........เดือน..................................พ.ศ............... 

เรื่อง  ขอส่งเรือเพรียวเข้าร่วมการแข่งขันโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 16     
 ประจ าปี พ.ศ.2564 

เรียน  นายกเทศมนตรีต าบลเชียรใหญ่ 

 ข้าพเจ้า........................................................ อายุ....................ปี อาชีพ............................................................. 
อยู่บ้านเลขท่ี/สถานที่ท างาน..................................................................................................  หมู่ที.่............................... 
ถนน....................................ต าบล.................................อ าเภอ...............................จังหวัด............................................. 
โทรศัพท.์................................................................... 
 

 มีความประสงค์ขอสมัครส่งเรือเพรียวเข้าท าการแข่งขัน   

     รุ่น  16  ฝีพาย     
 

ซึ่งมีฝีพายทั้งหมด...............คน  ในงานส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที ่16  ประจ าปี 
พ.ศ.2564 
ในนามทีม....................................................................... .....  (ชื่อเรือ)..................................................................... 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ผู้เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบคณะกรรมการจัดงาน
ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นครั้งที่ 16  ประจ าปี พ.ศ.2564 ทุกประการ และจะปฏิบัติตาม
ระเบียบ กติกา การตัดสิน และอ่ืนๆที่อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการทุกประการ  

 

ลงชื่อ ................................................................ผู้ควบคุมทีม/ฝึกสอน 
    (................................... ...........................) 
   หมายเลขโทรศัพท์.................................................  

 

ลงชื่อ .................................................................ผู้จัดการทีม 
    (...............................................................) 
หมายเหตุ  1. ผู้ที่เกี่ยวข้องและมีบทบาทในการตัดสินใจของทีมคือผู้จัดการทีมและผู้ควบคุมทีม/ผู้ฝึกสอนเท่านั้น 
     2. ขอให้ทางทีมเรือส่งเอกสาร หลักฐานการสมัคร คือ ใบสมัคร ทะเบียนภาพถ่าย บัญชีรายชื่อฝีพาย และ
ส าเนาบัตรประชาชนให้ครบถ้วนก่อนวันที่ 25  ธันวาคม  2563  เพ่ือให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของฝีพายก่อน
วันท าการแข่งขัน 

 



 

 
 
 

บัญชีรายช่ือผู้จัดการ ผู้ควบคุม ฝีพายและผู้สนับสนุนเรือเพรียว 
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 16  ประจ าปี พ.ศ. 2564 

 

ประเภทเรือเพรียว รุ่น 16  ฝีพาย  ชื่อเรือ.......................................... สังกัดทีม.......................................................... 
 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1.  นายหัวเรือ 1. เรือเพรียวรุ่น 16 ฝีพาย มีส ารองได้ไม่เกิน 5 คน 

2.  นายท้ายเรือ 2. เรือเพรียวรุ่น 16 ฝีพาย  สามารถมีฝพีายทีมชาติ
ได้ไม่เกินทีมละ 5 คน 

3.  ฝีพาย 
4.  ฝีพาย  

5.  ฝีพาย  

6.  ฝีพาย  

7.  ฝีพาย  

8.  ฝีพาย  

9.  ฝีพาย  

10.  ฝีพาย  

11.  ฝีพาย  

12.  ฝีพาย  
13.  ฝีพาย  
14.  ฝีพาย  
15.  ฝีพาย  
16.  ฝีพาย  
17  ฝีพายส ารอง  
18.  ฝีพายส ารอง  
19.  ฝีพายส ารอง  
20.  ฝีพายส ารอง  
21.  ฝีพายส ารอง  
22.  ผู้จัดการทีม  
23.  ผู้ควบคุม /ผู้ฝึกสอน  

 ขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดถูกต้องและเป็นจริง 
                                                  

                     (ลงชื่อ).........................................................ผู้จัดการทีม 
 

                                                            (........................................................) 
             โทรศัพท ์.......................................................... 

 



ทะเบียนภาพถ่ายผู้จัดการ ผู้ฝึกสอนและฝีพาย 

ประเภทเรือเพรียว  รุ่น  16  ฝีพาย 

ทีม...........................................................................ชื่อเรอื.............................................................................. 
 

 
 

 

 

1. ชื่อ………….……          2. ชื่อ………………..            3. ชื่อ………………..           4. ชื่อ……………….          5.ชื่อ................... 
สกุล.....................     สกุล......................       สกุล......................         สกุล......................         สกุล.................... 
เลขบัตร.................... 

 
 
 

 

 

6. ชื่อ………….……          7. ชื่อ………………..            8. ชื่อ………………..           9. ชื่อ……………….         10.ชื่อ.................. 
สกุล.....................     สกุล......................       สกุล......................         สกุล......................         สกุล.................... 

 
 
 

 

 

11. ชื่อ………….……         12. ชื่อ………………..          13. ชื่อ………………..         14. ชื่อ……………….         15.ชื่อ................ 
สกุล.....................     สกุล......................       สกุล......................         สกุล......................         สกุล.................... 

 
 
 

 

 

 

16. ชื่อ………….…… 
สกุล........................ 

 



 
 

 
 

 

 

21.ชื่อ………….……          22.ชื่อ………………..           23.ชื่อ………………..          24.ชื่อ……………….          25.ชื่อ................ 
สกุล......................     สกุล........................       สกุล........................         สกุล......................         สกุล.................... 

(ส ารอง)                       (ส ารอง)                        (ส ารอง)                    (ส ารอง)                       (ส ารอง) 
 
  

 
 
 
 

 

       ชื่อ……………………             ชื่อ………..………..             ชื่อ……….…...........               
         สกุล.....................        สกุล...................          สกุล.....................         

                   ผู้จัดการทีม                        ผู้ควบคุมทีม                           ผู้ฝึกสอน                         
 
 

         (ลงชื่อ)............................................................ผู้ควบคุมทีม/ผู้ฝึกสอน 

                                           (...........................................................) 

                          หมายเลขโทรศัพท์…………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประวัติเรือที่ส่งเข้าร่วมแข่งขัน 

 
1. ชื่อเรือ.................................................................................เป็นเรือของวัด.......................................................... .. 
2. ลักษณะของเรือ ท าด้วยไม้...............................................มีความกว้าง............................................ .....เซนติเมตร 
   ความยาว...............................................เซนติเมตร  ใช้ฝีพายประมาณ.......................................................... คน 
   ประวัติการท าเรือ ผู้ขุดเรือ  คือ.............................................................................. ....................................... 
   ตกแต่งเรือโดย ...................................................................................... ........................... 
   รายละเอียดประกอบ ................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................................................ ....................... 
................................................................................................................. .................................................................. 
4. ประวัติการแข่งขัน 
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
.................................................................. ......................................................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
5. ความส าเร็จการแข่งขันเรือ 
............................................................................................................................. .................................................... 
........................................................................................................................................... ...................................... 
............................................................................................ ................................................................................. .... 
............................................................................................................................. .................................................... 
 
 

           (ลงชื่อ)                                                   ผู้บันทึก/เขียน 
(.............................................................) 

……..../………………………/…………….. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
ใบสมัครการแข่งขันเรือเพรียว 

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 16  ประจ าปี  พ.ศ.2564 
ประเภทเรือเพรียว รุ่น  30 ฝีพาย     

 
 

เขียนที่...................................................................... 
     วันที่..........เดือน..................................พ.ศ............... 

เรื่อง  ขอส่งเรือเพรียวเข้าร่วมการแข่งขันโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 16     
 ประจ าปี พ.ศ.2564 

เรียน  นายกเทศมนตรีต าบลเชียรใหญ่ 

 ข้าพเจ้า........................................................ อายุ....................ปี  อาชีพ............................................................. 
อยู่บ้านเลขท่ี/สถานที่ท างาน..................................................................................................  หมู่ที่................................ 
ถนน....................................ต าบล.................................อ าเภอ...............................จังหวัด........................... .................. 
โทรศัพท์.................................................................... 
 

 มีความประสงค์ขอสมัครส่งเรือเพรียวเข้าท าการแข่งขัน   

     รุ่น  30  ฝีพาย     
 

ซึ่งมีฝีพายทั้งหมด...............คน  ในงานส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 16  ประจ าปี 
พ.ศ.2564 
ในนามทีม............................................................................  (ชือ่เรือ)..................................................................... 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ผู้เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบคณะกรรมการจัดงาน
ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นครั้งที่ 16  ประจ าปี พ.ศ.2564 ทุกประการ และจะปฏิบัติตาม
ระเบียบ กติกา การตัดสิน และอ่ืนๆที่อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการทุกประการ  

 

ลงชื่อ ................................................................ผู้ควบคุมทีม/ฝึกสอน 
    (................................... ...........................) 
   หมายเลขโทรศัพท์.................................................  

 

ลงชื่อ .................................................................ผู้จัดการทีม 
    (...............................................................) 
หมายเหตุ  1. ผู้ที่เกี่ยวข้องและมีบทบาทในการตัดสินใจของทีมคือผู้จัดการทีมและผู้ควบคุมทีม/ผู้ฝึกสอนเท่านั้น 
     2. ขอให้ทางทีมเรือส่งเอกสาร หลักฐานการสมัคร คือ ใบสมัคร ทะเบียนภาพถ่าย บัญชีรายชื่อฝีพาย และ
ส าเนาบัตรประชาชนให้ครบถ้วนก่อนวันที่ 25  ธันวาคม  2563  เพ่ือให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของฝีพายก่อน
วันท าการแข่งขัน 



 

 

 
 
 

บัญชีรายช่ือผู้จัดการ ผู้ควบคุม ฝีพายและผู้สนับสนุนเรือเพรียว 
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 16  ประจ าปี พ.ศ. 2564 

 

ประเภทเรือเพรียว รุ่น 30  ฝีพาย  ชื่อเรือ.......................................... สังกัดทีม.......................................................... 
 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1.  นายหัวเรือ 1.เรือเพรียวรุ่น 30 ฝีพาย มีส ารองได้ไม่เกิน 5 คน 

2.  นายท้ายเรือ 2. เรือเพรียวรุ่น 30 ฝีพาย  สามารถมีฝพีายทีม
ชาติได้ไม่เกินทีมละ 5 คน 

3.  ฝีพาย 
4.  ฝีพาย  

5.  ฝีพาย  

6.  ฝีพาย  

7.  ฝีพาย  

8.  ฝีพาย  

9.  ฝีพาย  

10.  ฝีพาย  

11.  ฝีพาย  

12.  ฝีพาย  
13.  ฝีพาย  
14.  ฝีพาย  
15.  ฝีพาย  
16.  ฝีพาย  
17.  ฝีพาย  
18.  ฝีพาย  
19.  ฝีพาย  
20.  ฝีพาย  
21.  ฝีพาย  
22.  ฝีพาย  
23.  ฝีพาย  
24.  ฝีพาย  
25.  ฝีพาย  

 
 



26.  ฝีพาย  
27.  ฝีพาย  
28.  ฝีพาย  
29.  ฝีพาย  
30.  ฝีพาย  

  ฝีพายส ารอง  
  ฝีพายส ารอง  
  ฝีพายส ารอง  
  ฝีพายส ารอง  
  ฝีพายส ารอง  
  ผู้จัดการทีม  
  ผู้ควบคุม /ผู้ฝึกสอน  

 ขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดถูกต้องและเป็นจริง 
                                                  

                     (ลงชื่อ).........................................................ผู้จัดการทีม 
 

                                                            (........................................................) 
             โทรศัพท์ .......................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ทะเบียนภาพถ่ายผู้จัดการ ผู้ฝึกสอนและฝีพาย 

ประเภทเรือรุ่น 30 ฝีพาย 

ทีม...........................................................................ชื่อเรอื.............................................................................. 
 

 
 

 

 

1. ชื่อ………….……          2. ชื่อ………………..            3. ชื่อ………………..           4. ชื่อ……………….          5.ชื่อ................... 
สกุล.....................     สกุล......................       สกุล......................         สกุล......................         สกุล.................... 

 
 
 

 

 

6. ชื่อ………….……          7. ชื่อ………………..            8. ชื่อ………………..           9. ชื่อ……………….         10.ชื่อ.................. 
สกุล.....................     สกุล......................       สกุล......................         สกุล......................         สกุล.................... 

 
 
 

 

 

11. ชื่อ………….……         12. ชื่อ………………..          13. ชื่อ………………..         14. ชื่อ……………….         15.ชื่อ................ 
สกุล.....................     สกุล......................       สกุล......................         สกุล......................         สกุล.................... 

 
 
 

 

 

16. ชื่อ………….……        17. ชื่อ………………..          18. ชื่อ………………..         19. ชื่อ……………….         20.ชื่อ.................. 
สกุล........................     สกุล......................       สกุล......................         สกุล......................         สกุล..................... 

 
 



 
 
 

 

 

21.ชื่อ………….……          22.ชื่อ………………..           23.ชื่อ………………..          24.ชื่อ……………….          25.ชื่อ................ 
สกุล......................     สกุล........................       สกุล........................         สกุล......................         สกุล.................... 

 
 
 

 

 

26.ชื่อ………….……          27.ชื่อ………………..          28.ชื่อ………………..          29.ชื่อ……………….          30.ชื่อ................ 
สกุล......................     สกุล........................       สกลุ........................        สกุล......................         สกุล.................... 

 
 
 

 

 

31.ชื่อ………….……          32.ชื่อ………………..          33.ชื่อ………………..          34.ชื่อ……………….          35.ชื่อ................ 
สกุล......................     สกุล........................       สกุล......................         สกุล......................         สกุล.................... 

  (ส ารอง)                 (ส ารอง)       (ส ารอง)          (ส ารอง)        (ส ารอง) 

 
 
 
 
 

 

       ชื่อ……………………             ชื่อ………..………..             ชื่อ……….…...........               
         สกุล.....................        สกุล...................          สกุล.....................         

                   ผู้จัดการทีม                        ผู้ควบคุมทีม                           ผู้ฝึกสอน                         
 

         (ลงชื่อ)............................................................ผู้ควบคุมทีม/ผู้ฝึกสอน 

                                           (...........................................................) 

                          หมายเลขโทรศัพท์…………………………………… 



ประวัติเรือที่ส่งเข้าร่วมแข่งขัน 
 
1. ชื่อเรือ.................................................................................เป็นเรือของวัด...................... ...................................... 
2. ลักษณะของเรือ ท าด้วยไม้...............................................มีความกว้าง.................................................เซนติเมตร 
   ความยาว...............................................เซนติเมตร  ใช้ฝีพายประมาณ.......................................................... คน 
   ประวัติการท าเรือ ผู้ขุดเรือ  คือ....................................................................................... .............................. 
   ตกแต่งเรือโดย ................................................................. ................................................ 
   รายละเอียดประกอบ ............................................................................ ........................... 
................................................................................... ...................................................................... .......................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
4. ประวัติการแข่งขัน 
............................................................................................................................................................... ................... 
............................................................................................................... ......................................................... .......... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
...................................................................................................................................... ............................................ 
5. ความส าเร็จการแข่งขันเรือ 
........................................................................................................................................................................... ...... 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
................................................................................................................................................................. ................ 
 
 

           (ลงชื่อ)                                                   ผู้บันทึก/เขียน 
(.............................................................) 

……..../………………………/…………….. 
 

 
 
 
 

 

 
 


















	ใบสมัครเรือ
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