ชมรมวอลเลย์บอล
เทศบาลตาบลรื อเสาะ
๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘
เรื่ อง

ขอเชิ ญส่ งตัวนักกีฬาร่ วมการแข่งขันวอลเลย์บอล “ มหกรรมกรแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศ
แห่งจังหวัดนราธิ วาส ” ประจาปี ๒๕๖๐

เรี ยน .........................................................
สิ่ งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบการแข่งขันวอลเลย์บอล

จานวน

๑

ฉบับ

๒. ใบสมัครเข้าร่ วมการแข่งขัน

จานวน

๑

ฉบับ

๓. ทะเบียนรู ปถ่ายนักกีฬาและเจ้าหน้าที่

จานวน

๑

ฉบับ

ด้วยทางชมรมวอลเลย์บ อลเทศบาลต าบลรื อ เสาะ ได้รับ มอบหมายจากการกี ฬ าแห่ ง
ประเทศไทย โดยสมาคมกี ฬ าแห่ งจังหวัดนราธิ วาสให้ดาเนิ นการจัดการแข่งขันวอลเลย์บ อล ประจาปี
๒๕๖๐ รุ่ นอายุ ๑๒ ปี (ชาย–หญิง) รุ่ น ๑๕ ปี (ชาย–หญิง) รุ่ น ๑๘ (ชาย-หญิง) ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔
มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงยิม ส์ ศูนย์ฝึ กกี ฬ าวอลเลย์บ อล จังหวัดชายแดนภาคใต้ อาเภอรื อเสาะ จังหวัด
นราธิ วาส เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เด็ ก และเยาวชนได้ใ ช้เวลาว่า งในช่ วงปิ ดภาคเรี ย น ให้ เกิ ด ประโยชน์ แสดง
ความสามารถทัก ษะทางด้านกี ฬ าวอลเลย์บ อล และเพื่ อปลู กฝั งทัศ นคติ รวมทั้งจริ ยธรรม ความมี น้ าใจ
นักกีฬา
ในการนี้ ทางชมรมวอลเลย์บอลเทศบาลตาบลรื อเสาะ จึงขอความอนุ เคราะห์มายังท่านใน
การประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนสมัคร ส่ งทีมนักกี ฬาเข้าร่ วมการแข่งขันวอลเลย์บอลดังกล่าว ตั้งแต่บดั นี้
จนถึงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ชมรมวอลเลย์บ อลเทศบาลตาบลรื อเสาะ อาคารฟ้ าขาวโรงเรี ยนอนุ บาลรื อเสาะ อาเภอรื อเสาะ จังหวัด
นราธิวาส โทร..๐๘๙ – ๖๕๗๙๕๑๒ , ๐๘๙ – ๕๙๘๘๐๕๕ , ๐๘๑ – ๗๖๗๕๖๕๘
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ชมรมวอลเลย์บอลเทศบาลตาบลรื อเสาะ

ระเบียบการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
“ มหกรรมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดนราธิ วาส ”
ประจาปี ๒๕๖๐
……………………………………………………………..
เพื่อให้การดาเนิ นการเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย มีความบริ สุทธิ์ ยุติธรรม ส่ งเสริ มให้
นักกีฬามีน้ าใจเป็ นนักกีฬาอย่างแท้จริ ง เคารพกฎ กติกา ระเบียบ จึงกาหนดระเบียบไว้ดงั นี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรี ยกว่า ประกาศชมรมวอลเลย์บอลเทศบาลตาบลรื อเสาะ ว่าด้วยระเบียบ
การแข่งขันวอลเลย์บอล “ มหกรรมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดนราธิ วาส ” ประจาปี ๒๕๖๐
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้บงั คับใช้ต้ งั แต่วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้นไปจนกว่าจะสิ้ นสุ ดการ
แข่งขัน
ข้อ ๓ ประเภทการแข่งขันวอลเลย์บอล รุ่ นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี (ชาย-หญิง) รุ่ นอายุไม่เกิน
๑๕ ปี (ชาย-หญิง) รุ่ นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี (ชาย-หญิง)
ข้อ ๔ คุณสมบัตินกั กีฬา
๔.๑ รุ่ นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี (ชาย-หญิง) เกิด พ.ศ. ๒๕๔๘
๔.๒ รุ่ นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี (ชาย-หญิง) เกิด พ.ศ. ๒๕๔๕
๔.๓ รุ่ นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี (ชาย-หญิง) เกิด พ.ศ. ๒๕๔๒
๔.๔ เกิดในพื้นที่จงั หวัดนราธิ วาส
๔.๕ เข้ามาศึกษาหรื อทางานในพื้นที่จงั หวัดนราธิ วาส
( ให้หวั หน้าสถานศึกษา สถานที่ทางาน รับรอง )
๔.๖ ส่ งทีมในนามสังกัดโรงเรี ยน องค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น ห้างร้านหรื อ
หน่วยงานอื่นๆ
๔.๗ นักกีฬา ๑ คน สามารถสมัครเข้าร่ วมแข่งขันได้ ๑ ประเภท
และ ๑ รุ่ นอายุเท่านั้น
๔.๘ นักกีฬาที่มีรายชื่อในบัญชีใบสมัครและคุณสมบัติถูกต้อง พร้อมทั้งได้ส่งรู ป
ถ่ายครบถ้วนแล้วเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ เข้าร่ วมการแข่งขันได้
๔.๙ นักกีฬาที่ลงทาการแข่งขันต้องนาบัตรประชาชนตังจริ งยืน่ ต่อคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันทุกครั้ง (พร้อมถ่ายสาเนาบัตรประชาชนแนบในบัตรสมัคร)
ข้อ ๕ การสมัครเข้าร่ วมการแข่งขัน
๕.๑ รับสมัครตั้งแต่บดั นี้จนถึงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ชมรมวอลเลย์บอล
เทศบาลตาบลรื อเสาะ อาคารฟ้ าขาวโรงเรี ยนอนุบาลรื อเสาะ อาเภอรื อเสาะ จังหวัดนราธิ วาส ติดต่อ
นายอรรถโชติ ไทยทองนุ่ม (ลุงเอิง) ๐๘๙–๖๕๗๙๕๑๒ , ๐๘๙-๕๙๘๘๐๕๕
นายชินนะวัฒน์ วิชชานนท์ (โกอ้าว) ๐๘๑-๗๖๗๕๖๕๘
๕.๒ จับฉลากแบ่งสาย ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น
ณ โรงยิมส์ศูนย์ฝึกกีฬาวอลเลย์บอลจังหวัดชายแดนภาคใต้
ข้อ ๖ จานวนนักกีฬาที่ส่งเข้าแข่งขัน

๖.๑ ทีมวอลเลย์บอลเข้าแข่งขัน จะส่ งชื่อผูเ้ ข้าแข่งขันได้ทีมละไม่เกิน ๑๒ คน
๖.๒ เมื่อส่ งบัญชี รายชื่อและรู ปถ่ายของนักกีฬาแล้ว จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรื อเพิ่มเติมอีกไม่ได้ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
๖.๓ หมายเลขประจาตัวนักกีฬาที่ส่งเข้าร่ วมการแข่งขันให้กาหนดตั้งแต่
หมายเลข ๑ – ๑๘ เท่านั้น ผูเ้ ล่นต้องติดหมายเลขทั้งด้านหน้าและด้านหลังเสื้ อให้เห็นได้อย่างชัดเจน และ
หมายเลขของนักกีฬาแต่ละคนต้องกับหมายเลขในบัญชี รายชื่อนักกีฬาและทะเบียนรู ปถ่ายผูส้ มัครเข้า
แข่งขัน หัวหน้าทีมต้องมีแถบเครื่ องหมายขนาด ๒ x ๘ เซนติเมตร บริ เวณใต้หมายเลขด้านหน้าเสื้ อ
แข่งขัน
๖.๔ นักกีฬาที่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่ อนักกีฬา ทะเบียนผูส้ มัครเข้าแข่งขันมี
คุณสมบัติถูกต้องพร้อมทั้งได้รูปถ่ายและทาบัตรประจาตัวครบถ้วนแล้วเท่านั้นจึงมีสิทธิ์ เข้าแข่งขันได้
ข้อ ๗ การดาเนินการแข่งขันและกติกา
๗.๑ กติกาที่ใช้ในการแข่งขันใช้กติกาของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ
๗.๒ ความสู งของตาข่ายวอลเลย์บอลที่ใช้ในการแข่งขัน
รุ่ น ๑๒ ปี
- หญิง ๒.๑๐ เมตร
- ชาย ๒.๑๕ เมตร
รุ่ น ๑๕ ปี
- หญิง ๒.๒๐ เมตร
- ชาย ๒.๒๕ เมตร
รุ่ น ๑๘ ปี
- หญิง ๒.๒๔ เมตร
- ชาย ๒.๔๓ เมตร
๗.๓ ลูกวอลเลย์บอลที่ใช้ในการแข่งขัน ใช้ลูกวอลเลย์บอล เบอร์ ๕
๗.๔ นักกีฬาคนใดหรื อทีมใดไม่มาทาการแข่งขันตามกาหนด วัน เวลา ในการ
กาหนดการแข่งขัน โดยไม่แจ้งให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันทราบล่วงหน้าก่อนเวลาทาการแข่งขัน ๒๔
ชัว่ โมง คณะกรรมการการจัดการแข่งขันอาจพิจารณาให้นกั กีฬาผูน้ ้ นั หมดสิ ทธิ์ ในการแข่งขัน
๗.๕ ในการแข่งขัน ผูค้ วบคุม หรื อผูฝ้ ึ กสอน ต้องนานักกีฬาไปรายงานตัวต่อ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการแข่งขันที่สนามแข่งขันก่อนเวลาเริ่ มการแข่งขันไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ นาที
๗.๖ ในวันแข่งขัน นักกีฬาคนใดหรื อทีมใดไม่มีผคู ้ วบคุมทีมนักกีฬามาทาการ
แข่งขันจะตัดสิ ทธิ์ หา้ มผูน้ ้ นั ลง แข่งขันในครั้งนั้น และถือว่าคู่แข่งขันที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเป็ นผู ้
ชนะผ่าน
๗.๗ การมาแข่งขันสาย นักกีฬาทีมดไม่พอ้ มที่จะลงสนามแข่งขันหลังจากเลย
กาหนดเวลาเริ่ มการแข่งขันไปแล้ว ๑๕ นาที ให้ปรับทีมนั้นเป็ นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น และต้องมาทา
การแข่งขันในครั้งต่อไปตามปกติ

๗.๘ นักกีฬาทุกคนต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน ต่อเจ้าหน้าที่ผคู ้ วบคุม
การแข่งขันทุกวันที่ตนมาทาการแข่งขัน
๗.๙ การแต่งกายให้ผเู ้ ข้าแข่งขันจะต้องแต่งกายให้เรี ยบร้อยเหมือนกับตามที่แจ้ง
ในบัญชีรายชื่ อผูแ้ ข่งขันประจาวัน และต้องติดหมายเลขประจาตัวผูเ้ ล่นทั้งด้านหน้าและด้านหลังให้ชดั เจน
ตรงกับบัญชีส่งรายชื่อและทะเบียนรู ปถ่ายนักกีฬาผูเ้ ข้าแข่งขัน
๗.๑๐ หากนักกีฬาผูใ้ ดแต่งกายไม่เรี ยบร้อย ให้เจ้าหน้าที่ผคู ้ วบคุมการแข่งขัน
พิจารณาห้ามนักกีฬาผูน้ ้ นั ลงทาการแข่งขัน หรื อให้พกั การแข่งขันชัว่ คราวจนกว่าจะจัดการให้เป็ นที่
เรี ยบร้อยตามที่กาหนดไว้
๗.๑๑ การแข่งขันให้ถือเกณฑ์แพ้ชนะ ๒ ใน ๓ เกม ทุกรอบ
๗.๑๒ การจัดอันดับการแข่งขันให้นบั ผลชนะ แพ้เป็ นหลัก แต่ถา้ หากผลชนะแพ้
เท่ากันให้ใช้วธิ ี การจับฉลาก
ข้อ ๘ การรักษามารยาท
๘.๑ ผูค้ วบคุมทีม ผูฝ้ ึ กสอน และนักกีฬาต้องยอมรับคาตัดสิ นของกรรมการผู ้
ตัดสิ นที่ทาหน้าที่ตดั สิ นการแข่งขันครั้งนั้นๆ ทุกกรณี
๘.๒ ตลอดเวลาการแข่งขันผูค้ วบคุมทีม ผูฝ้ ึ กสอน และนักกีฬาต้องประพฤติ
ตนให้สมกับการเป็ นเจ้าหน้าที่และนักกีฬาที่ดี กับการปฏิบตั ิตนตามระเบียบกติกาการแข่งขันโดยเคร่ งครัด
๘.๓ ในวันแข่งขันนักกีฬาผูใ้ ดเจตนาที่จะไม่ลงสนามแข่งขัน ถือว่าเป็ นการผิด
มารยาทนักกีฬาอย่างร้ายแรงให้ปรับนักกีฬาผูน้ ้ นั เป็ นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้นกับตัดสิ ทธ์นกั กีฬาผูน้ ้ นั หรื อ
นักกีฬาทีมนั้นเข้าร่ วมการแข่งขัน
๘.๔ นักกีฬาที่แสดงกิริยาวาจาและประพฤติตนไม่เหมาะสมหรื อเล่นรุ นแรงผิด
มารยาทจนถูกกรรมการผูต้ ดั สิ นให้ออกจากการแข่งขัน เป็ นการผิดวิสัยของนักกีฬาที่ดี คณะกรรมการ
จัดการแข่งขันอาจพิจารณาโทษห้ามลงทาการแข่งขันเป็ นครั้งคราวหรื อตลอดไป
ข้อ ๙ กองเชียร์
กองเชียร์ ตอ้ งเชียร์ดว้ ยความเรี ยบร้อยละรักษามารยาทในการเชียร์
ข้อ ๑๐ การประท้วง
๑๐.๑ ทีมวอลเลย์บอลที่มีความประสงค์จะประท้วงให้ถือปฏิบตั ิดงั นี้
๑๐.๑.๑ ให้ยนื่ คาประท้วงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรมีขอ้ ความชัดเจนสมบูรณ์
และต้องมีพยานหลักฐานประกอบคาประท้วง โดยผูค้ วบคุมทีมเป็ นผูล้ งนามในคาประท้วงยืน่
คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแต่ละชนิดและประเภทกีฬานั้นๆ
๑๐.๑.๒ การประท้วงผลการแข่งขันต้องยืน่ ประท้วงภายใน ๒๔ ชัว่ โมง
หลังจากการประกาศผลการแข่งขันอย่างเป็ นทางการ
๑๐.๑.๓ การประท้วงคุณสมบัติของนักกีฬาให้ยนื่ ประท้วงก่อนทาการ
แข่งขัน หรื อระหว่างการแข่งขัน หรื อภายใน ๒๔ ชัว่ โมง หลังเสร็ จสิ้ นการแข่งขัน
๑๐.๒ การประท้วงทุกกรณี ถา้ มีผลเป็ นจริ ง จะมีผลกับนักกีฬาหรื อทีมที่เข้า
แข่งขันในรอบที่มีการประท้วงเท่านั้น จะไม่มีผลย้อนหลังกับนักกีฬาหรื อทีมการแข่งขันในรอบที่ผา่ นมา

๑๐.๓ การประท้วงทุกกรณี ถ้ามีผลเป็ นจริ งให้ปรับผลการแข่งขันของทีมนั้นเป็ น
แพ้
๑๐.๔ ในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการจัดการ
แข่งขันเป็ นผูว้ นิ ิจฉัยชี้ขาดและถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
ข้อ ๑๑ รางวัลและถ้วยรางวัล
- ชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลและประกาศนียบัตร
- ชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลและประกาศนียบัตร
- ชนะเลิศอันดับ ๓ ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลและประกาศนียบัตร
ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการฝ่ ายดาเนิ นการแข่งขัน รักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้ และ
ตัดสิ นปั ญหาที่นอกเหนื อข้อความที่กาหนดนี้ ดว้ ย ผูเ้ ข้าร่ วมการแข่งขันต้องถือปฏิบตั ิตามระเบียบการ
แข่งขันในครั้งนี้ ผูค้ วบคุมทีมและผูเ้ กี่ยวข้องจะต้องทราบกฎ ข้อบังคับต่างๆ จะอ้างว่าไม่ทราบด้วย
ประการใดๆไม่ได้หากทีมใดมีปัญหาให้นาเสนอคณะกรรมการการจัดการแข่งขันพิจารณาแก้ปัญหาต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ใบสมัครเข้ าแข่ งขันรายบุคคล
(ENTRY FORM BY NAME)
การแข่ งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่ งจังหวัด (พ.ศ.2560)
ภาค

รู ปถ่าย

จังหวัด

วันที่............เดือน..............................พ.ศ....................
1. ประวัติ
คานาหน้าชื่อ................ชื่อ....................................................นามสกุล.................................................พ.ศ.....................
เพศ.................................สัญชาติ..........................................เกิดวันที่.................เดือน...........................พ.ศ..................
จังหวัดที่เกิด...............................อายุ...........ปี ...........เดือน น้ าหนัก...............กก. ส่ วนสู ง.............ซม. หมู่โลหิ ต...........
เลขประจาตัวประชาชน (13 หลักตามทะเบียนราษฎร์ ใหม่) --------
สถานภาพการศึกษา  กาลังศึกษา  จบการศึกษาแล้ว
สถานภาพการเป็ นนักเรี ยน  เคยเป็ นนักกีฬาทีมชาติ / เยาวชนทีมชาติ
- รายการแข่งขัน  ซี เกมส์ ครั้งที่.......................  อื่นๆ
- ชนิดกีฬา................................................................................
 เคยเป็ นนักกีฬาตัวแทนจังหวัดชนิดกีฬา...........................................ประเภท...............................
สถานที่ทางาน/สถานศึกษา.................................ตั้งอยูเ่ ลขที่..............ถนน.......................ตาบล/แขวง. ...........................
อาเภอ/เขต................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณี ย.์ ....................โทร. ...........................
2. สมัครเข้าแข่งขัน โดย  สถานศึกษา  ชมรม / สโมสร
2.1 ข้าพเจ้ามีชื่ออยูใ่ นทะเบียนบ้านเลขที่..................................................หมู่ที่................ตาบล/แขวง.........................
อาเภอ /เขต....................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณี ย.์ ..........................................
โทร...................................................และขอสมัครเข้าแข่งขันกีฬาชิงแชมป์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ ...........................
สังกัดสถานศึกษา/ชมรม/สโมสร.................................................................... ในชนิดกีฬา...................................
ชนิดที่ 1.......................................
ประเภท (1).................................................... (2).................................................. (3).........................................
ชนิดที่ 2.......................................
ประเภท (1).................................................... (2).................................................. (3).........................................
3. ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อปฏิบตั ิในการเข้าร่ วมการแข่งขันว่าจะต้องปฏิบตั ิตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่ งครัด
และให้ถือคาตัดสิ นในการแข่งขันเป็ นที่สุดและไม่สามารถนาไปฟ้ องร้องค่าเสี ยหายใดๆต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
และ กกท.ได้
(ลายมือชื่อ)...................................ผูส้ มัครเข้าแข่งขัน
(......................................................)

ลายมือชื่อ)...................................ผูร้ ับใบสมัครเข้าแข่งขัน
(.................................................)ของจังหวัดต้นสังกัด
ตาแหน่ง..........................................
ลายมือชื่อ)...................................หัวหน้าสถานศึกษา/ชมรม/สโมสรต้นสังกัด
(......................................................)
ตาแหน่ง.......................................................

แบบแจ้ งรายชื่อนักกีฬา
(ENTRY FORM BY NAME 2 )
(27) วอลเลย์บอลในร่ ม (ชาย)

โลโก้จงั หวัด

สถานศึกษา/ชมรม/สโมสร
ประเภทแข่งขัน

ประเภททีมชาย

ส่ งเข้า
แข่งขัน
ไม่เกิน
18 (1ทีม)

ชื่อ-สกุล

หมายเลข
ประจาตัว
นักกีฬา

ทีมชาติ
เคย
เป็ น

ไม่เคย
เป็ น

เยาวชนทีม
ชาติ
เคย
เป็ น

ไม่เคย
เป็ น

ขึ้นทะเบียนโดย
สูติบตั ร

ศึกษา

อาชีพ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ตาแหน่ งผู้ควบคุมเอง ส่ งรายชื่อไม่ เกิน
1. ผูจ้ ดั การทีมชาย
1
2. ผูฝ้ ึ กสอนทีมชาย
1
3. ผูช้ ่วยผูฝ้ ึ กสอนทีมชาย
1

ชื่อ -สกุล

เลขทีบ่ ัตรประจาตัวประชาชน

หมายเลขโทรศัพท์

ลายมือชื่อ)...................................................
(...................................................................)
หัวหน้าสถานศึกษา/ชมรม/สโมสรต้นสังกัด

แบบแจ้ งรายชื่อนักกีฬา
(ENTRY FORM BY NAME 2 )
(27) วอลเลย์บอลในร่ ม (หญิง)

โลโก้จงั หวัด

สถานศึกษา/ชมรม/สโมสร
ประเภทแข่งขัน

ส่ งเข้า
แข่งขัน
ไม่เกิน

ประเภททีมหญิง 18 (1ทีม)

ชื่อ-สกุล

หมายเลข
ประจาตัว
นักกีฬา

ทีมชาติ
เคย
เป็ น

ไม่เคย
เป็ น

เยาวชนทีม
ชาติ
เคย
เป็ น

ไม่เคย
เป็ น

ขึ้นทะเบียนโดย
สูติบตั ร

ศึกษา

อาชีพ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ตาแหน่ งผู้ควบคุมเอง ส่ งรายชื่อไม่ เกิน
1. ผูจ้ ดั การทีมหญิง
1
2. ผูฝ้ ึ กสอนทีมหญิง
1
3. ผูช้ ่วยผูฝ้ ึ กสอนทีมหญิง
1

ชื่อ -สกุล

เลขทีบ่ ัตรประจาตัวประชาชน

หมายเลขโทรศัพท์

ลายมือชื่อ)...................................................
(...................................................................)
หัวหน้าสถานศึกษา/ชมรม/สโมสรต้นสังกัด

แผงรูปผู้ควบคุมทีม
ชนิดกีฬา...........................................................
จังหวัด นราธิวาส

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

แผงรูปนักกีฬา
ชนิดกีฬา................................................
จังหวัด.........นราธิวาส............................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

