
 
 

ใบสมัครเขารวมการแขงขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน   ประจําป   2564 

 

ที่.........................................                       เขียนที่....................................................... 
                    วันที่.......................................................... 

เรื่อง   ขอสงทีมฟุตบอลเขารวมการแขงขัน  
เรียน   ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด............................       

  ตามที่  กรมพลศึกษา กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ไดเปดรับสมัครทีมฟุตบอลเขารวมการแขงขัน
ฟุตบอลเยาวชนและประชาชน   ประจําป  2564    (��th THAILAND  PRIME   MINISTER  CUP   2021)  รอบคัดเลือก

ตัวแทนจังหวัด...........................  นั้น 

ขาพเจา................................................(ตําแหนง) ผูจัดการทีมมีความประสงคขอสงทีมฟุตบอล                    
โดยใชช่ือทีมในการแขงขันครั้งน้ีวา   ทีม....................................................... เขารวมการแขงขันฟุตบอลเยาวชน                  
และประชาชน  ประจําป  2564  ในรุนอายุ..........ป / ประเภทประชาชน..........ครั้งน้ีดวย  พรอมใบสมัครนี้ไดแนบ
หลักฐานประกอบการสมัครตามระเบียบการแขงขันฯ ไวเปนการเรียบรอยแลว   คือ 

แผงติดรูปถายของนักกีฬาและเจาหนาที ่
ใบสมัครนักกีฬา 

ใบรายชื่อนักกีฬา  และเจาหนาที่ทีม 

สําเนาทะเบียนบาน (เฉพาะประเภทประชาชนชาย) 
หนังสือรับรองจากสถานศึกษา หรือ ปพ.7 หรือตามแบบฟอรมที่กรมพลศึกษากําหนดไว 

ขอรับรองวา   หลักฐานตางๆ ถือวาครบถวนถูกตองตามระเบียบการแขงขันฯ และจะไมมีการเปลี่ยนแปลงหรือแกไขใดๆอีก
หลังจากสงใบสมัครพรอมหลักฐานแลว  อนึ่งหากทีมนักกีฬาและเจาหนาท่ีไดรับบาดเจ็บหรือประสบอุบัติเหตุจากการแขงขัน  
ทีมและนักกีฬาจะไมเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการตอไป 

    ขอแสดงความนับถือ 
 

           (..........................................................) 
                                            ตําแหนง..................................................................... 
 
 
 
ผูจัดการทีม............................................ โทรศัพท..................................... โทรสาร............................................... 
ผูควบคุมทีม............................................ โทรศัพท..................................... โทรสาร............................................... 
ผูฝกสอน................................................. โทรศัพท..................................... โทรสาร............................................... 
ผูชวยผูฝกสอน........................................ โทรศัพท..................................... โทรสาร................................................ 
ผูชวยผูฝกสอน........................................ โทรศัพท..................................... โทรสาร................................................   
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ใบสมัครของนักกีฬาเขาแขงขัน 
การแขงขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจําป 2564 

 

1. ขอมูลสวนตัวของผูสมัคร  
    วันที่...........เดือน..........................พ.ศ.................. 

 ขาพเจา............................................................เกิดวันที่........เดือน.....................พ.ศ..................อายุ............ป 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 
ที่อยูปจจุบันเลขที่.........................ซอย.............................ถนน.............................ตําบล......................................
อําเภอ................................จังหวัด................................ รหัสไปรษณีย........................โทรศัพท....................................       
กําลังศึกษาอยูในระดับ................. ช้ันป.................ชื่อสถานศึกษา/ชื่อสถานที่ทํางาน..................................................
เลขที่ .........................ซอย.............................ถนน................................ตําบล......................................                     
อําเภอ................................จังหวัด................................ รหัสไปรษณีย........................โทรศัพท....................................       
ขอสมัครเขารวมการแขงขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจําป  ๒๕64 ประเภทเยาวชน รุนอายุ..............ป /              
ประเภทประชาชน............ ครั้งน้ี และยินดีที่จะปฏิบัติตามประกาศการแขงขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน 
ประจําป  ๒๕64 หากเกิดการบาดเจ็บหรือไดรับอันตรายจากการแขงขัน ขาพเจาจะไมเรียกรองความเสียหาย             
จากสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด และกรมพลศึกษาแตอยางใด และขอมูลนี้ขาพเจายินดีใหเปดเผยได  
ทุกประการ 

           ลงชื่อ...............................................................ผูสมัคร 
                  (...............................................................) 
 เบอรโทรศัพท..................................................... 
 

2. คํารับรองของผูปกครอง 
 ขาพเจา........................................................................... อายุ..............ป  เปนผูปกครองโดยชอบธรรม               
ของ............................................................. และยินดีอนุญาตใหสมัครเขาแขงขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน 
ประจําป  ๒๕64 หากเกิดการบาดเจ็บหรือไดรับอันตรายจากการแขงขัน ขาพเจาจะไมเรียกรองความเสียหาย จาก
กรมพลศึกษา แตอยางใด  

 

         ลงช่ือ....................................................ผูปกครอง 
                   (....................................................) 
       เบอรโทรศัพท............................................... 
 
หมายเหต ุ 1. ประเภทเยาวชน รุนอายุ 12 ป 14 ป 16 ป และ 18 ป กรอกขอมูล ขอ 1 และ 2 
   แนบเอกสาร 1. ใบสมัครของนักกีฬา 
     2. ใบรับรองจากสถานศึกษา / ปพ. 7 

2. ประเภทประชาชน ชาย  กรอกขอมูล ขอ 1  
 แนบเอกสาร 1. ใบสมัครของนักกีฬา 

    2. สําเนาทะเบียนบาน หรือบัตรประกันสังคม (หากไมใชนักศึกษา) 
    3. หนังสือรับรองจากสถานศึกษา (กําลังศึกษาอยู) 

 
 

 
รูปถาย 

ขนาด  1 น้ิว 
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กรมพลศึกษา 
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

ทะเบียนรูปและรายช่ือผูเลน – เจาหนาทีท่มี 
การแขงขันฟตุบอลเยาวชนและประชาชน  ประจําป   2564 

ชื่อทีม................................................... จังหวัด.......................... รุนอายุ.........ป / ประเภทประชาชน.............. 
 
 

                                                                                       

 

 

 

ชื�อ-สกลุ.............................   ชื�อ-สกลุ.............................   ชื�อ-สกลุ.................................    ชื�อ-สกลุ.............................   ชื�อ-สกลุ.............................    

..........................................   ………..............................     ..............................................    ………...............................   ………….........................     

  

     

                                                                                       

 

 

 

ชื�อ-สกลุ.............................   ชื�อ-สกลุ.............................   ชื�อ-สกลุ.................................    ชื�อ-สกลุ.............................   ชื�อ-สกลุ.............................    

..........................................   ………..............................     ..............................................    ………...............................   ………….........................     

 
     

                                                                                       

 

 

 

ชื�อ-สกลุ.............................   ชื�อ-สกลุ.............................   ชื�อ-สกลุ.................................    ชื�อ-สกลุ.............................   ชื�อ-สกลุ.............................    

..........................................   ………..............................     ..............................................    ………...............................   ………….........................     
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ชื�อ-สกลุ.............................   ชื�อ-สกลุ.............................   ชื�อ-สกลุ.................................    ชื�อ-สกลุ.............................   ชื�อ-สกลุ.............................    

..........................................   ………..............................     ..............................................    ………...............................   ………….........................     

 
 

                                                                                       

 

 

 

ชื�อ-สกลุ.............................   ชื�อ-สกลุ.............................   ชื�อ-สกลุ.................................    ชื�อ-สกลุ.............................   ชื�อ-สกลุ.............................    

..........................................   ………..............................     ..............................................    ………...............................   ………….........................     

 
     

 

 

 

 

 

           ผูจ้ดัการทีม            ผูค้วบคุมทีม                            ผูฝึ้กสอน                              ผูช่้วยผูฝึ้กสอน                    ผูช่้วยผูฝึ้กสอน 

ชื�อ-สกลุ.............................   ชื�อ-สกลุ.............................   ชื�อ-สกลุ.................................    ชื�อ-สกลุ.............................   ชื�อ-สกลุ.............................    

โทร...................................   โทร......................................  โทร........................................   โทร....................................   โทร.................................... 

 

      ขอรับรองคุณสมบติันกักีฬาถูกตอ้งทุกประการ                                                                            การตรวจถูกตอ้ง 

        ลงชื�อ............................................                                                                         ลงชื�อ............................................. 
   (..............................................................)                                                                         (..............................................................) 
                ผูจ้ดัการทีม                                                                                               ท่องเที�ยวและกีฬาจงัหวดั..................... 
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(แบบฟอรมหนังสือรับรองของนักกีฬา) 

 รุนอายุ 12 ป 14 ป 16 ป 18 ป ในการสมัครเขารวมการแขงขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจําป 2564 
 (�� th  THAILAND    PRIME   MINISTER  CUP   202� ) 

กรมพลศึกษา   กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

ประทับตรา 

ที�.............../..................                                                                              โรงเรียน...................................................                                                                   

............................................................... 

   วนัที�...................................................... 

หนังสือรับรอง 

  ขา้พเจา้................................................................................................................. ตาํแหน่งผูรั้บใบอนุญาต 

โรงเรียน.......................................................เขตพื�นที�การศึกษา..............................เขต............อาํเภอ...........................  

จงัหวดั..............................................................โทรศพัทติ์ดต่อ....................................................... 

 ขอรับรองสถานภาพการเป็นนกัเรียนของ................................................................................................... 

เลขประจาํตวันกัเรียน.......................................เกิดวนัที�..........เดือน......................พ.ศ...............  ปัจจุบนัอาย.ุ........ปี 

เขา้ศึกษาในสถานศึกษาแห่งนี�   ตั�งแต่วนัที� ...........................เดือน.............................................พ.ศ............................  

ขณะนี�กาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบั............................... ของโรงเรียน / สถานศึกษา .......................................................จริง   

 ใหไ้ว ้    ณ    วนัที�........................................................ 

  ลงชื�อ................................................. 

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

  ตาํแหน่งอาํนวยการโรงเรียน.....................หรือ 

  ผูรั้บใบอนุญาตโรงเรียน................................... 

   (ลงนามพร้อมประทบัตราโรงเรียน) 

ลงชื�อ.............................................. 

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

          (นายทะเบียนโรงเรียน) 

  (ลงนามพร้อมประทบัตราโรงเรียน) 

โรงเรียน........................................ 

โทรศพัท.์...................................... 

หมายเหตุ    1.  หนังสือรับรอง ปพ.7 ตามแบบฟอรมของสถานศึกษา หรือ ตามแบบฟอรมฉบับน้ี 
 2.  หนังสือรับรองฉบับนี้เปนเอกสารทางราชการ  หากปลอมแปลงหรือเปนเอกสารเท็จ 
   มีผลบังคับทางกฎหมายตามที่บัญญัติไว 

รูปภาพ 

นกักีฬา 


