
 
 

ใบสมัครประกวดนางนพมาศ 
งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕65 

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ 
********************************************* 

 

 ข้าพเจ้า..............................................สกุล...............................................ชื่อเล่น............ ........................ 
เกิดวันที่..............เดือน...............................พ.ศ...............อายุปัจจุบัน...................ปี อยู่บ้านเลขที่...................
หมู่ที่.....................หมู่บ้าน..........................................ถนน.................................ตำบล.....................................
อำเภอ....................................จังหวัด................................................เบอร์โทรศัพท์.............................................. 
 

มีความประสงค์เข้าร่วมประกวดนางนพมาศ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ในคืนวันอังคารที่          
8 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณหนองพุงมัน ตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และจะปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์การประกวดนางนพมาศ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือทุกประการ ข้าพเจ้ายอมรับผลการตัดสิน    
ของคณะกรรมการตัดสินการประกวด โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ และไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนางนพมาศ
จากองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ ขอยื่นใบสมัครเข้าประกวดนางนพมาศโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

1. ส่วนสูง..........................................เซนติเมตร 
2. น้ำหนัก.........................................กิโลกรัม   

 3. สัดส่วน............................................................................................................................................... 
 4. ความสามารถพิเศษ...................................................................................... ...................................... 
 5. การศึกษา/อาชีพ................................................................................................................................ 
 6. ผู้ส่งเข้าประกวด................................................................................................................................. 
 

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการประกวดดังกล่าวแล้ว และได้แนบหลักฐานการสมัครมาพร้อมนี้ 
 

     สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน   2  ฉบับ 
     สำเนาทะเบียนบ้าน     จำนวน   2  ฉบับ 
    รูปถ่ายสีเต็มตัว หน้าตรง ขนาดโปสการ์ด 4 x 6 นิ้ว จำนวน   1  รูป 
 
 
 
    ลงชื่อ............................................ผู้สมัคร ลงชื่อ.................................................ผู้ส่งเข้าประกวด 
       (....................................................)                  (......................................................) 
 
 
 

               ลงชื่อ........................................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
(...................................................) 

         วันที่...................................................... 



 
 

ใบสมัครการประกวดกระทงสวยงาม 
งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕65 

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ 
********************************************* 

 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว............................................................... ............อยู่บ้านเลขท่ี..................... 
หมู่ที่.................ตำบล..........................อำเภอ.......................................จังหวัด..................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์................................. มีความประสงค์ส่งกระทงเข้าประกวดในนาม.......................................  
ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณหนองพุงมัน ตำบลกุดเรือ 
อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกวดกระทงสวยงาม ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลกุดเรือทุกประการ ข้าพเจ้ายอมรับผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินการประกวด โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ  
 

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการประกวดดังกล่าวแล้ว และได้แนบหลักฐานการสมัครมาพร้อมนี้ 
 

     สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน   2  ฉบับ 
     สำเนาทะเบียนบ้าน     จำนวน   2  ฉบับ 
 

 

 

ลงชื่อ....................................................ผู้ส่งเข้าประกวด 
                                      (.....................................................) 
 
 
 

   ลงชื่อ....................................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
        (...................................................) 
    วันที่...................................................... 

 
 
 
หมายเหตุ 

ขนาดกระทงเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร 
 
 
 
 



 
 
ใบสมัครการประกวดกระทงประเภทความคิดสร้างสรรค์ 

งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕65 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ 

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

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว............................................................... ............อยู่บ้านเลขท่ี..................... 
หมู่ที่.................ตำบล..........................อำเภอ.......................................จังหวัด..................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์................................. มีความประสงค์ส่งกระทงเข้าประกวดในนาม.......................................  
ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณหนองพุงมัน ตำบลกุดเรือ 
อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกวดกระทงสวยงาม ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลกุดเรือทุกประการ ข้าพเจ้ายอมรับผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินการประกวด โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ  
 

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการประกวดดังกล่าวแล้ว และได้แนบหลักฐานการสมัครมาพร้อมนี้ 
 

     สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน   2  ฉบับ 
     สำเนาทะเบียนบ้าน     จำนวน   2  ฉบับ 
 

 

 

ลงชื่อ....................................................ผู้ส่งเข้าประกวด 
                                      (.....................................................) 
 
 
 

   ลงชื่อ....................................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
        (...................................................) 
    วันที่...................................................... 

 
 
 
หมายเหตุ 

ขนาดกระทงเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร 
 
 
 
 



 
 

 
ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเรือ (ประเภท 7 ฝีพาย) 

งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕65 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ 

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

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว............................................................... ............อยู่บ้านเลขท่ี..................... 
หมู่ที่.................ตำบล..........................อำเภอ.......................................จังหวัด..................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์.................................. มีความประสงค์ขอส่งทีมเรือ (ชื่อเรือ)................................................... 
จำนวน 7 ฝีพาย เพื่อสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเรือ ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 วันอังคารที่               
8 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณหนองพุงมัน ตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และจะปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์การแข่งเรือ ประเภท 7 ฝีพาย ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือทุกประการ ข้าพเจ้ายอมรับผลการ
ตัดสินของคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
 

1. .................................................................................................ผู้จัดการทีม  
2. ..................................................................................................ฝีพาย  
3. ..................................................................................................ฝีพาย  
4. ..................................................................................................ฝีพาย  
5. .......................................................................... ........................ฝีพาย  
๖. ..................................................................................................ฝีพาย   
๗. ..................................................................................................ฝีพาย   
 

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขันดังกล่าวแล้ว และได้แนบหลักฐานการสมัครมาพร้อมนี้ 
 

     สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของฝีพาย คนละ 2  ฉบับ 
     สำเนาทะเบียนบ้านของฝีพาย คนละ   2  ฉบับ 
 
 

ลงชื่อ....................................................ผู้ส่งเข้าแข่งขัน 
                                      (.....................................................) 
 
 

   ลงชื่อ....................................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
        (...................................................) 
    วันที่...................................................... 

 
หมายเหตุ 
เรือท่ีเข้าแข่งขันฝีพายหนึ่งคนสามารถพายให้เรือได้หนึ่งลำเท่านัน้ (สังกัดเรือลำใดให้ประจำเรือลำนั้น)  
 



 
 

 
ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันชกมวยทะเล 

งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕65 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ 

********************************************* 
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว............................................................... ............อยู่บ้านเลขท่ี..................... 

หมู่ที่.................ตำบล..........................อำเภอ.......................................จังหวัด..................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์............................................................ มีความประสงค์สมัครเข้าร่วมแข่งขันชกมวยทะเล  

    รุ่น ประชาชนชายทั่วไป 
    รุ่น ประชาชนหญิงทั่วไป 
ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณหนองพุงมัน 

ตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ การแข่งขันชกมวยทะเล               
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือทุกประการ ข้าพเจ้ายอมรับผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ  
 

ทัง้นี้ ข้าพเจ้าทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขันดังกล่าวแล้ว และได้แนบหลักฐานการสมัครมาพร้อมนี้ 
 

     สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน   2  ฉบับ 
     สำเนาทะเบียนบ้าน     จำนวน   2  ฉบับ 
 

 

 

ลงชื่อ....................................................ผู้เข้าแข่งขัน    
                                         (.....................................................) 
 
 
 

   ลงชื่อ....................................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
        (...................................................) 
    วันที่...................................................... 

 
 


