
 

  
ใบสมัคร 

ประกวดธิดาสาเกตนคร 
งานประเพณี “สมมาน้้า คืนเพ็ง เส็งประทีป” ครั้งที่ 22 ประจ้าปี ๒๕63 

30 – 31 ตุลาคม ๒๕63 

วันที่ เดือน พ.ศ.๒๕63 
๑. ชื่อ สกุล                                      
 เกิดวันที่ เดือน พ.ศ.  อายุ ปี 
๒. เกิดบ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน ต าบล  
     อ าเภอ                                      จังหวัด...........................................                                                                   
๓. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน ต าบล  
 อ าเภอ................................จังหวัด....................................................                           
๔. อาชีพปัจจุบัน ความรู้ความสามารถพิเศษ  
 ส่วนสูง................ซม.  สัดส่วน อก..........เอว..........สะโพก...........หมายเลขโทรศัพท์.......................................... 
๕. ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ของการประกวดธิดาสาเกตนคร ในงานประเพณี 
  “สมมาน้ า คืนเพ็ง เส็งประทีป” ครั้งที่ 22 ประจ าปี ๒๕63 ที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดก าหนดไว้ทุกประการ 
 
 

       ลงชื่อ                                    ผู้สมัคร 
         (................................................) 
 
       ลงชื่อ     ผู้รับสมัคร 
         (    ) 
       ต าแหน่ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดรูปถ่าย 



 
 
 
 

ใบสมัคร 
ประกวดกระทงอนุรักษ์ธรรมชาติ (กระทงเล็ก) 

งานประเพณี “สมมาน้้า คืนเพ็ง เส็งประทีป” ครั้งที่ 22 ประจ้าปี ๒๕63 
30 - 31 ตุลาคม ๒๕63 

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

เขียนที่     ส านักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
วันที่ เดือน พ.ศ.๒๕63 

 ข้าพเจ้า                                                  บ้านเลขท่ี           หมู่ที ่  
ถนน ต าบล อ าเภอ                                       
จังหวัด                        หมายเลขโทรศัพท ์               
ขอสมัครเข้าร่วมประกวดในงานประเพณี “สมมาน้ า คืนเพ็ง เส็งประทีป” ครั้งที่ 22 ประจ าปี ๒๕63 
ที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดขึ้นในนามของ...........................................................และข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนดทุกประการ   
 

ลงชื่อ ผู้สมัคร 
 ( ) 
ต าแหน่ง   

 
  
 
ส้าหรับเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

ข้าพเจ้า ได้รับใบสมัครเข้าร่วมประกวดในงานประเพณี “สมมาน้ า คืนเพ็ง เส็งประทีป”    
ครั้งที่ 22 ประจ าปี ๒๕63 ในนามของ.............................................................ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว 
 

ลงชื่อ ผู้รับสมัคร 
      (                                          )                                                        
ต าแหน่ง   

 
 
 
 
 

 



  
  
  
  

ใบสมัคร 
ประกวดกระทงประทปีใหญ่ ชิงถ้วยพระราชทาน 

งานประเพณี “สมมาน้้า คืนเพ็ง เส็งประทีป” ครั้งที่ 22 ประจ้าปี ๒๕63 
30 - 31 ตุลาคม ๒๕63 

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

เขียนที่     ส านักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
วันที่ เดือน พ.ศ.๒๕63 

 ข้าพเจ้า                                                  บ้านเลขท่ี           หมู่ที ่  
ถนน ต าบล อ าเภอ                                       
จังหวัด หมายเลขโทรศัพท ์               
ขอสมัครเข้าร่วมประกวดในงานประเพณี “สมมาน้ า คืนเพ็ง เส็งประทีป” ครั้งที ่22 ประจ าปี ๒๕63 
ที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดขึ้นในนามของ...........................................................และข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนดทุกประการ   
 

ลงชื่อ ผู้สมัคร 
 ( ) 
ต าแหน่ง   

 
  
 
ส้าหรับเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

ข้าพเจ้าได้รับใบสมัครเข้าร่วมประกวดในงานงานประเพณี “สมมาน้ า คืนเพ็ง เส็งประทีป”     
ครั้งที่ 22 ประจ าปี ๒๕63 ในนามของ.............................................................ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว 
 

ลงชื่อ ผู้รับสมัคร 

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

                                                            ต าแหน่ง....................................................... 
   



  
  
  
  

ใบสมัคร 
ประกวดร้าวงสมมาน้้าคนืเพ็งเส็งประทีป 

งานประเพณี “สมมาน้้า คืนเพ็ง เส็งประทีป” ครั้งที่ 22 ประจ้าปี ๒๕63 
30 - 31 ตุลาคม ๒๕63 

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

เขียนที่     ส านักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
วันที่ เดือน พ.ศ.๒๕63 

ข้าพเจ้า ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที่  
ถนน ต าบล อ าเภอ                                       
จังหวัด หมายเลขโทรศัพท ์               
ขอสมัครเข้าร่วมประกวดในงานงานประเพณ ี“สมมาน้ า คืนเพ็ง เส็งประทีป” ครั้งที ่22 ประจ าปี ๒๕63 
ในนามของ.............................................................. และข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด
ทุกประการ   

ระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ระดับ ปวช. 
ระดับประชาชนทั่วไป 

ลงชื่อ ผู้สมัคร 
 ( ) 
ต าแหน่ง   
 

ส้าหรับเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
ข้าพเจ้าได้รับใบสมัครเข้าร่วมประกวดร าวง “สมมาน้ า คืนเพ็ง เส็งประทีป” ครั้งที่ 22            

ประจ าปี 2563 ในนามหน่วยงาน/ชุมชน…………………………………………ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว 

ลงชื่อ ผู้รับสมัคร 
 ( ) 
ต าแหน่ง………………………………............…… 

  



 
 
 
 

ใบส่งรายช่ือ 
ผู้เข้าประกวดร้าวงสมมาน้้า คืนเพ็ง เส็งประทีป 

งานประเพณี “สมมาน้้า คืนเพ็ง เส็งประทีป” ครั้งที่ 22 ประจ้าปี ๒๕63 
30 - 31 ตุลาคม ๒๕63 

**************************** 
สถานศึกษา/ชุมชน................................................................ 

 
ล้าดับ ชื่อ  -  สกลุ อาย ุ/ ปี ที่อยู ่

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 

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

              ต้าแหน่ง....................................................... 
 
 
 
 

  
 


