
 

ใบสมัครแข่งขันเรือ 
งานแข่งขันเรือยาว  ชิงถ้วยพระราชทาน  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ            

สยามบรมราชกุมารี   ประจำปี   2565 
ระหว่างวันที่  14 -16  ตุลาคม  2565 

ณ  บริเวณลำน้ำเจ้าพระยาหน้าเมืองพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ 
********************************** 

 

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

 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................... ........................................ 
อยู่บ้านเลขท่ี..............หมู่ที่.........ตำบล................................อำเภอ......................................จังหวัด........................... ................. 
โทรศัพท์บ้าน..........................................................................โทรศัพท์มือถือ..............................................................................  
ขอส่งเรือยาวเข้าร่วมการแข่งขัน ในงานประเพณีแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นเรือของ  วัด/บ้าน/หน่วยงาน.............................................
โดยมีความประสงค์จัดส่งเรือยาวเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้ 

 
 
  

(    ) เรือมาด   จำนวน............ลำ ประกอบด้วย 
   1...................................................................    
   2………………………………………………………….. 
   3...................................................................    
   4................................................................... 
   5………………………………………………………….. 
 

 

ข้าพเจ้าได้ทราบระเบียบและกติกาการแข่งขันเรือยาวในครั้งนี้เป็นอย่างดีแล้ว  และยินดีปฏิบัติตามระเบียบ            
ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกำหนดทุกประการ 

 
 
 

ลงชื่อ.......................................................... 

         เจ้าของเรือ/ผู้ควบคุมเรือ 

 

 



 

 

ประวัติเรือ  (ชื่อเรือ).................................................. 
 

1. เป็นเรือประเภท............................................................................................................... ..................................................... 
     รูปลักษณะเรือ...........................................ตวัเรือยาว..........................วา........................ศอก  จำนวนฝีภาย.................คน 
     เป็นเรือของวัด/ บ้าน/ หน่วยงาน............................................................................................... .......................................... 
     ตำบล...........................................อำเภอ........................................................จังหวัด.......... ................................................. 
     ผู้จัดการเรือชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................................................... 
     แข่งขันในนามของจังหวัด/ หน่วยงาน..................................................................................................................... .............. 
     ผู้ควบคุมการฝึกซ้อม (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................ระยะเวลาการฝึกซ้อม............................. 
     นายท้ายเรือชื่อ (นาย)........................................................................................................................ .................................. 
     ฝีพายเป็นชาวหมู่บ้าน................................................................ ตำบล........................................................................... ...... 
     อำเภอ.................................................................................จังหวัด.......................... ............................................................. 
 

2. ประวัติความเป็นมา เป็นเรือขุดจากต้น............................................ นำมาจาก...................................... .............................. 
ตำบล.......................................อำเภอ.......................................จังหวัด.......................................ขุดเม่ือปี พ.ศ............... ..... 
ลงน้ำแข่งขันครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ........................... แข่งขันในนามของ วัด/บ้าน/หน่วยงาน................................ ................. 
 

3. สถิติการแข่งขัน 
 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
 เมื่อปี พ.ศ...................... ของสนามแข่งขัน........................................................... จังหวัด............................................  
 เมื่อปี พ.ศ...................... ของสนามแข่งขัน........................................................... จังหวัด............................................  
 เมื่อปี พ.ศ...................... ของสนามแข่งขัน........................................................... จังหวัด.......... .................................. 
  

 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
 เมื่อปี พ.ศ...................... ของสนามแข่งขัน........................................................... จังหวัด............................................ 
 เมื่อปี พ.ศ...................... ของสนามแข่งขัน........................................................... จังหวัด.......... .................................. 
 เมื่อปี พ.ศ...................... ของสนามแข่งขัน........................................................... จังหวัด............................................  
  

 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
 เมื่อปี พ.ศ...................... ของสนามแข่งขัน...................................................... ..... จังหวัด............................................ 
 เมื่อปี พ.ศ...................... ของสนามแข่งขัน........................................................... จังหวัด.......... .................................. 
 เมื่อปี พ.ศ...................... ของสนามแข่งขัน........................................................... จังหวัด............................................  

 
ลงชื่อ.......................................................... 

         เจ้าของเรือ/ผู้ควบคุมเรือ 

 



ระเบียบกติกาการแข่งขันเรือ 
งานประเพณแีข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ประจำปี 2565 
ระหว่างวันที่  14 – 16  ตุลาคม  2565 

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

กำหนดจัดแข่งขันเรือมาด   (เรือมาด ก. 12 ฝีพาย) 
 

กำหนดวันรับสมัคร 
 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่  12  ตุลาคม  2565  ณ   กองการศึกษา เทศบาลเมืองพระประแดง  
โทรศัพท์ 02 – 463 – 4841 
 

กำหนดวันจับฉลากแบ่งสายน้ำ/ วันแข่งขัน/  วันพิธีรับถ้วยรางวัล ดังนี้ 
วันจับฉลากแบ่งสายน้ำ 
 *  วันที่  14  ตุลาคม  2565   
  เวลา 10.00  น.  ณ  กองอำนวยการบริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลฯ 

            (หมายเหตุ  ให้นำเรือมาให้คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติ ในวันจับฉลากแบ่งสายน้ำ) 
 

วันแข่งขัน 
 *  วันที่  14  ตุลาคม  2565  (รอบคัดเลือก) 

เวลา  14.30  น.  *  เรือท่ีเข้าแข่งขันเตรียมความพร้อมเข้าประจำที่ทุ่นปล่อยเรือ 
เวลา  15.15  น.  *  เรือท่ีเข้าแข่งขันทุกคู่  เข้าประจำที่ทุ่นปล่อยเรือ 
เวลา  15.30  น.  *  เริ่มการแข่งขัน  (พร้อมปล่อยคู่ที่ 1  และปล่อยคู่ถัดไปตามลำดับ)  

  

 *  วันที่  15  ตุลาคม  2565 (รอบคัดเลือก) 
เวลา  11.00  น.  *  เรือท่ีเข้าแข่งขันเตรียมความพร้อมเข้าประจำที่ทุ่นปล่อยเรือ 
เวลา  12.00  น.  *  เรือท่ีเข้าแข่งขันทุกคู่ เข้าประจำที่ทุ่นปล่อยเรือ 
เวลา  13.00  น.  *  เริ่มการแข่งขัน  (พร้อมปล่อยคู่ที่ 1  และปล่อยคู่ถัดไปตามลำดับ)  

 

 *  วันที่  16 ตุลาคม  2565  (รอบชิงชนะเลิศ) 
เวลา  11.00  น.  *  เรือท่ีเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศทุกลำ เตรียมความพร้อมเข้าประจำ 
      ที่ทุ่นปล่อยเรือ 
เวลา  12.00  น.  *  เรือท่ีเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศทุกลำ เข้าประจำที่ทุ่นปล่อยเรือ 
เวลา  13.00  น.  *  เริ่มการแข่งขัน  (พร้อมปล่อยคู่ที่ 1  และปล่อยคู่ถัดไปตามลำดับ)  

 

  วันพิธีรับถ้วยรางวัล 
  *  วันที่  16 ตุลาคม  2565  หลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน 
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คุณสมบัติเรือมาด 
1.  เป็นเรือมาด ก. (12 ฝีพาย)  (ไม่ต่ำกว่า 9 คน,  ไม่เกิน 12 คน) 
2.  ความยาวของเรือไม่เกิน 4 วา 3 ศอก  (9.50 เมตร) 
3.  ความกว้างไม่ต่ำกว่า 1.25 เมตร (วัดขอบนอก) ของเนื้อเรือ ไม่รวมก้านตองหรือมอบข้างเรือ 
4.  เรือต้องมีหูกระต่ายทั้งหัวเรือและท้ายเรือ 
5.  ฝีพายไม่เกิน 12 คน (รวมทั้งนายท้ายเรือ) 
6.  รูปเรือต้องเป็นแบบเรือมาด (ไม่มีการเสียบหรือต่อเติม) 
7.  เป็นเรือขุดมีรูปทรงเดิม 80 เปอร์เซ็นต์ 

 

กติกาการแข่งขันเรือมาด 
1. การแข่งขันรอบที่ 1 
 (1)  กรณีที่เที่ยวแรกรู้ผลแพ้ – ชนะแล้ว  เที่ยวที่ 2 หากเสมอกันให้ตัดสินลำที่ชนะในเที่ยวแรกเป็นผู้ชนะ 
 (2)  ในกรณีท่ีเที่ยวแรกเสมอกัน ให้ตัดสินลำที่ชนะในเที่ยวที่ 2 เป็นผู้ชนะ 
 (3)  การปล่อยเรือ ใช้จุดยาวสุดของหัวเรือเป็นเกณฑ์ 
 (4)  การเข้าเส้นชัย ใช้จุดยาวสุดของหัวเรือเป็นเกณฑ์ 
 (5)  การวางสิ่งของ ไม่ให้วางเกินจากหัวเรือ 
 (6)  การเข้าเส้นชัย ฝีพายต้องครบจำนวนที่เริ่มแข่ง 
 (7)  เรือแต่ละลำจะต้องวิ่งอยู่ในลู่ของตนเอง ถ้าวิ่งผิดลู่ปรับแพ้ 
2.  การแข่งขันรอบที่ 2 ถึงรอบชิงชนะเลิศ ดำเนินการแข่งขันตามกติกาการแข่งขันข้อที่ 1 และแผนผังของคณะกรรมการ 
3.  เรือลำใดจับฉลากสายน้ำได้บาย จะต้องพายลำเดียวจากจุดปล่อยเรือ-ถึงจุดตัดสิน 
4.  เมื่อกรรมการปล่อยเรือ เรียกเรือคู่ใดเข้าทำการแข่งขัน ให้นำเรือเข้าเทียบทุ่นปล่อยเรือภายในเวลา 5 นาที  
     ถ้าลำใดไม่ถึงทุ่นปล่อยเรือภายในเวลาที่กำหนดจะถูกตัดสินให้แพ้ในเที่ยวนั้น และจะไม่จ่ายเงินค่าเชิญเรือลำนั้น 
     ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
5.  การเทียบเรือออกจากจุดเริ่มต้น ให้เรือท้ัง 2 ลำ เกี่ยวเชือกท่ีคณะกรรมการปล่อยเรือกำหนดให้ 
6.  เมื่อเรือทั้ง 2 ลำ เทียบนิ่งเตรียมออกจากจุดเริ่มต้น ให้ฟังคำชี้แจงและสัญญาณของคณะกรรมการปล่อยเรือแต่เพียงผู้เดียว 
7.  คณะกรรมการปล่อยเรือเห็นว่าเรือท้ัง 2 ลำ ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบซึ่งกันและกัน จะให้สัญญาณเป็นเสียงปืน 1 นัด  
     เรือท้ัง 2 ลำ ออกจากจุดเริ่มต้นทันที  ถ้าเรือลำหนึ่งลำใดไม่ออกจากจุดเริ่มต้นในขณะที่กรรมการปล่อยเรือให้สัญญาณ      
     เรือลำนั้นจะต้องถูกปรับเป็นแพ้ในเที่ยวนั้น และในทำนองเดียวกันจะให้สัญญาณเป็นเสียงปืน 1 นัด 
8.  หากเรือลำใดลำหนึ่งปฏิบัติไม่ถูกกติกาการปล่อยเรือ คณะกรรมการปล่อยเรือจะเรียกเรือทั้ง 2 ลำ มาที่จุดเริ่มต้น 
     เพ่ือทำการแข่งขันใหม่ แต่ถ้าลำใดผิดกติกาการปล่อยเรือในเที่ยวนั้น 3 ครั้งติดต่อกันจะถูกปรับแพ้ในเที่ยวนั้น 
9.  ในการแข่งขัน เรือลำใดวิ่งผิดสายน้ำ หรือดึง เบียดกระแทก ซบ ที่ทางคณะกรรมการกำหนดไว้จะถูกตัดสินให้แพ้ในเที่ยวนั้น 
10. เรือลำใดออกจากจุดเริ่มต้นมาแล้วล้มหรือพลิกคว่ำ เรือคู่แข่งจะต้องพายให้ถึงคณะกรรมการตัดสินชี้ขาดโดยไม่ผิดกติกา  
     การแข่งขันจึงจะได้รับการตัดสินให้เป็นผู้ชนะ ถ้าเรือลำนั้นเกิดล่มหรือผิดกติกาการแข่งขันอีกลำหนึ่ง  คณะกรรมการ   
     ตัดสินให้เรือท้ังสองลำเสมอกันในเที่ยวนั้น 
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11.  การเทียบเรือออกจากจุดเริ่มต้นและการตัดสิน แพ้ - ชนะ ให้ถือส่วนที่ยื่นสุดของหัวเรือ (โขนเรือ) เป็นสำคัญ 
      แต่ส่วนที่ย่ืนสุดของหัวเรือจะต้องเคลื่อนที่ไม่ได้ 
12.  เจ้าของเรือ หรือผู้แทนเรือลำใดเห็นว่าการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินไม่ยุติธรรม ให้ท่านทักท้วงก่ีกองอำนวยการ  
      แข่งขัน หลังจากเรือของท่านได้รับการตัดสินภายใน 30 นาที  ยกเว้นเรือมาดต้องยื่นทักท้วงภายใน 10 นาที 
      โดยให้เจ้าของเรือ หรือผู้แทนเรือเท่านั้นเป็นผู้ยื่นหนังสือทักท้วง กรณีขอดูผลการตัดสินทาง V.D.O. ต้องวางเงินประกัน   
      จำนวน 500 บาท  ถ้าท่านประท้วงถูกต้องจะได้รับเงินคืน แต่ถ้าผลออกมาตามที่กรรมการตัดสินจะถูกริบเงินค่าประกัน 
13.  เรือลำหนึ่งลำใด มีผีพายไม่เต็มลำ ( เรือมาดไม่ตำกว่า 9 คน ไม่เกิน 12 คน) หรือพายเพื่อให้ต้องการตกรอบ  
      ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะไม่จ่ายค่าเชิญเรือ โดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น  
14.  ในวันจับฉลากแบ่งสายน้ำ ให้เจ้าของเรือหรือตัวแทนไปจับฉลาก ถ้าไม่ส่งตัวแทนไปต้องมอบหมายให้ผู้อื่นไปติดต่อ 
      หรือประสานงานไปยังกองการศึกษา เทศบาลเมืองพระประแดง โทร. 0-2463-4841 
15.  เรือลำใดไม่สามารถจะทำการแข่งขันในเที่ยวต่อไป และยินยอมให้เรือคู่แข่งขันชนะผ่านโดยการไม่พาย คณะกรรมการ 
      ดำเนินการแข่งขันจะไม่จ่ายค่าเชิญเรือลำนั้น 
16.  ฝีพายต้องแต่งกายสีเดียวกัน ยกเว้นนายท้ายเรือ หากการแต่งกายไม่เป็นไปตามระเบียบจะถูกตัดสิทธิ์ในการแข่งขัน     
      และคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะไม่จ่ายค่าเชิญเรือ 
17.  ฝีพายทุกลำทุกประเภทให้ใช้กติกา “ห้ามข้ามเรือ” 
18.  ให้เจ้าของเรือหรือผู้แทนเรือทุกลำนำเรือเข้าร่วมขบวนแข่งเรือโชว์ ตามกำหนดการ 
19.  การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด จะเรียกร้องใดๆ มิได้ 
 

ข้อกำหนด 
1.  สนามแข่งขัน คือ แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้าเมืองพระประแดง ตามสภาพของกระแสน้ำในวันแข่งขัน 
2.  วันที่ทำการแข่งขันคือ วันที่ 14 – 16  ตุลาคม 2565  (เวลาตามกำหนดการแข่งขัน) 
3.  สนามการแข่งขันจากจุดเริ่มต้นถึงจุดตัดสิน แพ้ – ชนะ ระยะทางประมาณ 500 เมตร   
4.  คณะกรรมการตัดสินชี้ขาดมีกล้อง V.D.O. เป็นส่วนประกอบการตัดสิน 
5.  เรือท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน ถ้าไม่ปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันตามข้อกำหนด จะถูกตัดสินให้แพ้ในเที่ยวนั้น 
    และจะไม่จ่ายเงินค่าเชิญเรือไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
6.  เรือท่ีส่งเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องส่งผู้แทนเรือของท่านมาประจำอยู่ที่กองอำนวยการ 1 ท่าน 
7.  เรือท่ีเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องเป็นเรือที่ขุด 
8.  เจ้าของเรือหรือตัวแทนเรือที่เข้ารับถ้วยรางวัลจะต้องแต่งกายสุภาพ (ไม่สวมรองเท้าแตะ) 
 

หลักเกณฑ์การรับถ้วยพระราชทานฯ  
1.  เรือท่ีไดร้ับรางวัลชนะเลิศ  จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจำลอง พร้อมเงินรางวัล 
2.  เรือท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศ  3 ปีติดต่อกัน  จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานเป็นกรรมสิทธิ์ พร้อมเงินรางวัล 
3.  เจ้าของเรือหรือผู้แทนเรือที่จะเข้ารับถ้วยรางวัล โปรดแต่งกายชุดสุภาพ (ห้ามใส่รองเท้าแตะ) 

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