
 

ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขนัฟุตบอลเยาวชน 7 คน 
       “Assumption CUP ” ครั้งที ่1   

          ณ สนามกีฬาหญ้าเทียม Assumption Soccer Fields   โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
 

                  
  เขียนที่...................................................... 

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

   เร่ือง  ขอสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน“Assumption CUP ” คร้ังที่ 1 พ.ศ. 2560 
   เรียน  คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

ด้วยข้าพเจ้า..............................................................................ในนามของทีม……………………….            
   ประเภท...................รุ่น.....................ขอส่งทีมนักกีฬาฟุตบอล 7 คน “Assumption CUP ”  คร้ังที่ 1 พ.ศ. 2560 

 ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ทราบระเบียบและกติกาการแข่งขันเป็นอย่างดีแล้ว และขอรับรองว่าทีมของข้าพเจ้าจะ
ปฏิบัติตามระเบียบและกติกาการแข่งขันและรักษามารยาทนักกีฬาที่ดีทุกประการ จึงน าส่งใบสมัคร และเอกสาร
ประกอบมา 

         

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จักขอบคุณยิ่ง 
        ขอแสดงความนับถือ 

          ลงช่ือ    .............................................................. 
                        (............................................................) 
                 ผู้จัดการทีม 

ผู้ประสานงาน............................................................ โทรศัพท์มือถอื...............................…........................ 

***************************************************************************************** 
การสมัครแข่งขันและการช าระเงิน 

- ค่าสมัครทีมละ 3,000 บาท  
หมดเขตรับสมัครในวันที่ 10 มกราคม 2561 
เอกสารการสมัคร 

1. ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จ านวน 1 ฉบับ  
2. ใบรายชื่อนักกีฬา จ านวน 1 ฉบับ 
3. ผังรูปนักกีฬา จ านวน 1 ฉบับ 
4. ส าเนาบัตรประชาชนของสมาชิกในทีมทุกคนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 

การส่งเอกสาร 
ยืนใบสมัครและหลักฐานการสมัครได้ที่ แผนกการเงิน อาคารศักดา กิจเจริญ 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ท่ี   
 061-607-9287 ,  097-131-1230    คุณอานันท์ เตชะดี  (อ๊อฟ) 

 acs_soccer              
 Assumption Soccer Fields          

 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
ได้รับเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี ้

 ใบสมัครเข้ารว่มแขง่ขัน 

 ใบรายชือ่นักกีฬา 

 ผังรปูนักกีฬา 
 ส าเนาบัตรประชาชนนกักีฬา 
การจ่ายเงินค่าสมัคร  
 ยงัไม่จ่ายค่าสมัคร 

 จ่ายแล้ว           
  ลงชื่อ..........................................ผู้รับสมัคร 

            (.........................................) 
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ระเบียบและกติกาการแข่งฟุตบอล 7 คน 
        “ASSUMPTION CUP” ครั้งท่ี 1    

                ณ สนามกีฬาหญ้าเทียม Assumption Soccer Fields  โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

ด้วยทางสนามกีฬาหญ้าเทียม Assumption Soccer Fields  ได้ก าหนดให้มีการจดัการแข่งฟุตบอล 7 คน “ASSUMPTION 
CUP” ครั้งที ่1 พ.ศ.2560 ณ สนามกีฬาหญ้าเทียม Assumption Soccer Fields  โรงเรียนอัสสัมชัญศรรีาชา จังหวัดชลบุร ี

โดยมีรายละเอียดดงันี ้
1.คุณสมบตัิของนักกีฬา 

1.1 อายุไม่เกิน 8 ปี (พ.ศ.2553) 
1.2 อายุไม่เกิน 10 ปี (พ.ศ.2550 - 2551) 
1.3 ผู้หญงิอายุ 8  ปี  อนุญาตใหน้กักีฬาเล่นได้ อายุไม่เกิน  9 ปี (พ.ศ.2552) 
1.4 ผู้หญงิอายุ 10ปี อนุญาตให้นกักีฬาเล่นได้ อายุไม่เกิน 11 ปี (พ.ศ.2549) 

2. หลักฐานการแขง่ขัน 
2.1 ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขนัฯ 
2.2  แผงรูปผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขนัฯ 
2.3  ใบรายช่ือผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขนัฯ 
2.4  ส าเนาบัตรประชาชน ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ 
2.5 บัตรประชาชน ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ(ใช้วันการแขง่ขังจริง) 

3.การรับสมัครแข่งขัน 

3.1 ดาวน์โหลดใบสมัครผ่าน www.acs.ac.th  
3.2 ยืนใบสมัครและหลักฐานการสมัครได้ที่ แผนกการเงนิ อาคารศักดา  กิจเจริญ ภายในวันที่  วันที่ 10 มกราคม 2561 
3.3 ค่าสมัคร ทีมละ 3,000 บาท 
3.4 ทั้งนี้เมือ่ยื่นเอกสารหลักฐานแล้วจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
3.5 หากการสมัครการแข่งขันมทีีมทีส่มัครไม่ถึง 8 ทีม ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนในการจัดการแขง่ขันใน

ครั้งนี ้
4.การด าเนิน/กติกาการแข่งขัน 

4.1 ทีมฟุตบอลที่เข้าแขง่ขันจะส่งรายช่ือผู้เล่นเข้าแข่งขันไดท้ีมละไม่เกิน 14 คน รวมผู้รักษาประต ู
4.2 กติกาที่ใช้ในการแขง่ขนัใช้กติกาสากลและตามความเหมาะสมของคณะกรรมการจัดการแข่งขนั 
4.3 การแข่งครึ่งละ 15 นาที พักระหว่างครึ่ง 5 นาที หากเสมอกัน จะตัดสินด้วยการยิงลูกโทษที่จดุโทษ จ านวน 3 คน  
  ( กรณีที่เสมอกัน ให้ยิงเพิ่มอีกทมีละคน จนกว่าจะรู้ผลแพ้ชนะ ) 
4.4 ขนาดของลูกฟุตบอลใช้เบอร์ 4  และขนาดของสนามในการแขง่ขันในครัง้นีจ้ะทัง้หมด 2 สนาม  
มีขนาดกว้าง 40  เมตร ยาว 47 เมตร  
4.5 ทีมใดไม่มาท าการแข่งขันตามก าหนดวันเวลาในการก าหนดการแข่งขนัโดยไม่แจง้ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน

ทราบล่วงหน้าก่อนเวลาการแข่งขนั 24 ช่ัวโมงคณะกรรมการจัดการแข่งขันอาจพจิารณาให้นักกีฬาหรือทีมนัน้หมดสิทธ์ิในการ
แข่งขนั 

4.6 ในการแขง่ขันผู้ที่มีช่ือเป็นผู้ควบคุมทีมหรือผูฝ้ึกสอนต้องน านกักีฬาไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าทีค่วบคุมการแข่งขนัที่
สนามแข่งขนัก่อนเวลาเริ่มการแขง่ขันไม่น้อยกว่า 30 นาท ี

 

http://www.acs.ac.th/
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4.7 การส่งรายช่ือผู้เข้าแขง่ขันผู้ควบคุมทีมนักกีฬาต้องส่งรายช่ือเพื่อเข้าแขง่ขันประจ าวันต่อเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการแขง่ขนั

เมื่อไปถึงสนามแขง่ขัน 
4.8 การมาแข่งขนัไม่ตรงเวลานักกีฬาทีมใดไม่พร้อมทีจ่ะลงสนามแข่งขนัหลังจากเลยก าหนดเวลาการแข่งขนัไปแล้ว 15 

นาทีใหป้รบัทีมนัน้เป็นทีมแพใ้นการแข่งขันครั้งนี้และต้องมาท าการแข่งขนัในครั้งต่อไปตามปกต ิ
4.9 นักกีฬาทุกคนจะต้องแสดงส าเนาบัตรประชาชน ต่อเจ้าหน้าที่ผูค้วบคุมการแข่งขนัทุกวันที่ตนมาทาการแข่งขนัหาก

นักกีฬาคนใดลืมส าเนาบตัรประชาชน หรือสูญหายไม่สามารถนามาแสดงต่อเจ้าหน้าทีผู่้ควบคุมการแข่งขนัได้ผูค้วบคุมทีมหรือผู้
ฝึกสอนห้ามน านักกีฬาคนนัน้ลงท าการแข่งขนัในครั้งนั้นจนกว่าจะน าส าเนาสุติบัตร/ส าเนาทะเบียนบ้าน มาแสดงให้เปน็ที่ถูกต้อง 

4.10  นักกีฬาคนใดทีท่ าบัตรประจ าตัวประชาชนหายคณะกรรมการจัดการแขง่ขันจะพจิารณาให้ลงทาการแข่งขนัได้
ต่อเมื่อได้ด าเนินการขอท าบัตรใหม่โดยผู้มีอ านาจลงนามในบัตรประจ าตัวประชาชนหรือใบแจ้งความมาแสดง 

4.11 ผู้เข้าแข่งขนัจะต้องแตง่กายให้เรียบร้อยเหมอืนกับตามที่แจ้งในบัญชีรายช่ือและทะเบียนรปูถ่ายนักกีฬาผู้เข้าแขง่ขัน 
4.12 หัวหน้าทีมจะต้องมีปลอกแขนแสดงสัญญาลักษณ์ทุกครั้งที่ลงท าการแข่งขัน ซ่ึงทีมจะต้อง เตรยีมพร้อมมาเอง 
4.13 หมายเลขประจ าตัวนักกีฬาที่ส่งเข้าแข่งขันฯผู้เล่นจะต้องติดหมายเลขทั้งด้านหน้าและด้านหลงัให้เห็นได้อย่างชัดเจน

และต้องติดหมายเลขเสื้อประจ าตวัของนักกีฬาแต่ละคนให้ตรงกับหมายเลขบัญชีรายช่ือนักกีฬาและทะเบียนรปูถ่ายผู้สมัครเข้า
แข่งขนั 

4.14นักกีฬาทุกคนต้องสวมสนับแข้งที่ได้มาตรฐานเหมาะสมและปลอดภัย  
4.15 หากนักกีฬาผู้ใดแต่งกายไม่เรียบร้อยใหเ้จ้าหน้าทีผู่้ควบคุมการแข่งขันพิจารณาห้ามนักกีฬาผู้นัน้ลงทาการแข่งขัน

หรือให้พักการแขง่ขันชั่วคราวจนกว่าจะจัดการใหเ้ปน็ทีเ่รียบร้อยตามที่ก าหนดไว้ 
4.16 นักกีฬาที่มีรายช่ือในบัญชีรายช่ือตามทะเบียนผู้สมัครเข้าแข่งขันมีคุณสมบตัิถูกต้องพร้อมทัง้ได้ส่งรูปถ่ายและบัตร

ส าเนาบัตรประชาชน ครบถ้วนเทา่นั้นจึงจะมีสิทธิ์เข้าแขง่ขันได้ 
4.17  คะแนนการแขง่ขนัให้ถือเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

-ทีมชนะ ได้ 3 คะแนน 

-ทีมเสมอ ได้ 1 คะแนน 

-ทีมแพ้ ได้ 0 คะแนน 
4.18 ในกรณีการนับคะแนน เพื่อหาทีมชนะเข้าไปเล่นในรอบต่อไป และทีมที่มคีะแนนเท่ากันให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
               -ให้ดูจ านวนผลต่าง ประตูได้ - เสีย 

               -ให้ดูประตูได ้

               -ใช้วิธีการจับสลาก 
5. ข้อปฏิบัติ / มารยาท  

5.1 ผู้ควบคุมทีมผู้ฝึกสอนและนักกีฬาต้องยอมรับผลการตัดสินของกรรมการผู้ตัดสินทีท่ าหน้าที่ตัดสินในการแข่งขันครั้ง
นั้นๆทุกกรณี 

5.2 ตลอดการแข่งขันผู้ควบคุมทมีผู้ฝึกสอนและนักกีฬาต้องประพฤติตนให้สมกับการเป็นเจ้าหน้าทีแ่ละนักกีฬาที่ดีและ
ต้องปฏบิัติตนตามระเบียบและกติกาการแข่งขันโดยเคร่งครัด 

5.3ในวันแข่งขันนักกีฬาผู้ใดเจตนาเดินออกจากการแข่งในขณะการแข่งขนัดาเนนิอยู่ถือว่าเป็นการผิดมารยาทนักกีฬา
อย่างรุนแรงให้ปรบันักกีฬาผู้นั้นหรือทีมนัน้เป็นผู้แพใ้นการแข่งขนัครั้งนั้นและตดัสิทธ์ินักกีฬาผู้นัน้หรือนักกีฬาทีมนัน้ไม่ใหเ้ข้า
ร่วมทาการแข่งขันต่อไป 
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5.4 นักกีฬาที่แสดงกิริยาวาจาและประพฤติตนไมเ่หมาะสมหรือเลน่รุนแรงผดิมารยาทจนถูกกรรมการผู้ตัดสินให้ออกจาก
การแข่งขันเปน็การผิดวิสัยของนกักีฬาที่ดีคณะกรรมการจัดการแขง่ขันอาจพิจารณาโทษห้ามลงทาการแข่งขนัเปน็ครัง้คราวหรือ
ตลอดไป 

5.5 กองเชียร์ต้องเชียร์ด้วยความเรียบร้อยและรักษามารยาทในการเชียร์  
 5.6 นักกีฬาที่ถูกผู้ตัดสินคาดโทษหรือลงโทษ 
  - ถูกคาดโทษโดยได้รบัใบเหลือง 2 ครั้ง ให้พักการแขง่ขันนัดต่อไป 1 ครั้ง  
  - ถูกลงโทษโดยได้รับใบแดง 1 ครั้ง ให้พักการแข่งขันนดัต่อไปอยา่งน้อย 1 ครั้งและส่งเรื่องให้คณะกรรมการ
พิจารณามารยาทลงโทษต่อไป 
  -ถูกคาดโทษด้วยใบเหลือง 1 ครั้ง ตามด้วยใบแดง 1 ครั้ง ให้พักการแข่งขนันัดต่อไป 1 ครั้ง แต่โทษใบเหลือง
ยังคงค้างอยู่ (ได้รบัใบเหลืองสะสมครบ 3 ใบ และได้รบัใบแดงอีก 1 ใบ ให้พักการแข่งขนันัดต่อไป 1 นัดและใบเหลืองสะสม 3 ใบ
อีก 1 นัด) 
                            -เจ้าหน้าทีห่รือนักกีฬา ที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทชกต่อยในระหว่างการแข่งขนัหรือจบการแข่งขัน กับทีมอืน่ๆ หรือ
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายจดัการแข่งขันฯ ทางคณะกรรมการพิจารณามารยาทจะตัดสิทธิ์ ออกจากการแข่งขันตลอดไป หรือ ตัดสิทธิท์ีมนั้นๆ 
ออกจากการแข่งขันทันท ี
  - ห้ามมิใหผู้้ฝึกสอน, เจ้าหน้าที,่ นักกีฬาส ารอง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทีมลงไปในสนามแข่งขนั ในขณะท า
การแข่งขัน หรือออกนอกบรเิวณเขตเทคนคิ เช่น เข้าไปประท้วงการตัดสินของผู้ตัดสิน หรือ ผู้ช่วย แสดงกริยาก้าวร้าว ข่มขู่ผู้ตดัสิน 
ผู้ช่วย เจ้าหน้าทีจ่ัดการแข่งขนั (ยกเว้นเจ้าหน้าทีท่ี่ได้รับอนุญาต ให้ลงไปปฐมพยาบาลนักกีฬาที่บาดเจบ็ในสนาม) 
  -หากมีปัญหาอ่ืนใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ ให้อยู่ในดุลยพินจิของคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ 
 5.7 บทลงโทษมีดังนี ้
  - นักกีฬาที่ถูกเหลือง 1 ใบ จะเสียค่าปรับ 50 บาท 

- นักกีฬาที่ถูกเหลือง 2 ใบ ตามดว้ยแดง  จะเสียค่าปรับ200 บาท 
-นักกีฬาที่ถูกแดง 1 ใบ จะเสียค่าปรับ 100 บาท 
-นักกีฬาที่ถูกเหลือง 1 ใบ ตามด้วยแดง  จะเสียค่าปรับ150 บาท และใบเหลืองยังคงค้างอยู่ 

6. การประท้วง 
6.1 ทีมใดมีความประสงคจ์ะประท้วงให้ถือปฏบิัติดังนี้ 

6.1.1 ให้ยื่นคาประท้วงเปน็ลายลักษณ์อักษรมีข้อความชัดเจนสมบรูณ์และต้องมีพยานหลักฐานประกอบการ
ประท้วงพร้อมเงินประกันทีม 2,000 บาทโดยผูค้วบคุมทีมเป็นผู้ลงนามในการประท้วงยื่นต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ถ้ามีผลจะคนืเงนิหากการประท้วงไม่มีผลให้ยดึเงนิประกันเข้าเป็นเงินสนับสนนุการจัดการแข่งขนั 

6.1.2 การประท้วงผลการแข่งขันจะต้องยืน่ประท้วงภายใน 24 ช่ัวโมงหลังจากการประกาศผลการแข่งขนัอย่าง
เป็นทางการ 

6.1.3 การประท้วงคุณสมบัตขิองนักกีฬาให้ยื่นประท้วงก่อนท าการแข่งขันหรือระหว่างการแข่งขันภายใน 24 
ช่ัวโมงหลังเสร็จสิ้นการแขง่ขนั 
6.2 การประท้วงทุกกรณีถ้ามีผลเป็นจริงจะมีผลกับทีมทีเ่ข้าแขง่ขนัในรอบที่มีการประท้วงเท่านั้นจะไม่มีผลย้อนหลังกบั

ทีมที่แข่งขนัในครั้งผ่านมา 
6.3 การประท้วงทุกกรณีถ้ามีผลเป็นจริงให้ปรบัผลการแข่งขันของทีมนั้นเปน็แพ้และจะไม่คืนเงินประกันทีม 
6.4 ในกรณีที่มปีัญหาเกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเปน็ผู้วินจิฉัยช้ีขาดและถือเป็นสิ้นสุด 

 
 
 



 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่   

061-607-9287 ,  097-131-1230             acs_soccer                Assumption Soccer Fields         คุณอานันท์ เตชะดี  (อ๊อฟ) 

 

 
 
7.รางวัล 

7.1 จะไดร้ับถ้วยรางวัลและเงนิบ ารุงทีมดังนี ้
7.1.1 รางวัลชนะเลิศ 

- ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวลัจานวน 15,000 บาท 
7.1.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที ่1 

- ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวลัจานวน 10,000 บาท 
7.1.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที ่2 

- ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวลัจานวน5,000 บาท 
7.1.4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที ่3 

- ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวลัจานวน3,000 บาท 
 
หมายเหตุ  

1. การตัดสินของผูต้ัดสินและคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือว่าเปน็ที่ยุต ิ

2. ***ทุกทีต้องเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน*** 
3. ในการประชุมทีมและแบ่งสายการแข่งขันขอเชิญผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าทีทุ่กทีมเข้าร่วมการประชุม ในส่วนทีมใดที่

ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมสามารถชมถ่ายทอดสด ผ่านแฟนเพจของสนามกีฬาหญ้าเทียมฯ โดย Facebook Live   
ในวันที่ 11 มกราคม 2561 

 



ใบรายชื่อนักกีฬา 
    “ASSUMPTION CUP” ครั้งท่ี 1    

ณ.สนามกีฬาหญ้าเทียม Assumption Soccer Fields  

 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
 
 

ชื่อทีม ...........................................รุ่น............................สีเสื้อ......................................  

  

ล าดับ หมายเลข ชื่อ - สกุล วัน/เดือน/ปี เกิด อาย ุ หมายเหตุ 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

 
 
ผู้จัดการทีม  …………………………………………………………… 
ผู้ฝึกสอน  ……………………………………………………………… 
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  ……………………………………………………….. 
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  ...................................................................................... 
       

ลงช่ือ………………………………..….… 
               (………………………………..….…) 

ผู้จัดการทีม 



            แผงรูปผู้สมัครการแข่งฟุตบอลเยาวชน 7 คน 
         “ASSUMPTION CUP” ครั้งท่ี 1    

ณ.สนามกีฬาหญ้าเทียม Assumption Soccer Fields  โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
 

แผงรูปนักกีฬาฟุตบอล  ชื่อทีม ......................................................................................รุ่น ................... 
 
 
 
 
 

                           ผู้จัดการทีม  
                 ชื่อ................................. 
               นามสกลุ......................... 
 

 
 
 
 
 

                    นักกีฬา 
ชื่อ................................... 
สกุล................................ 
ว/ด/ป เกิด........................ 
 

 

 
 

 
 
 

                   ผู้ฝึกสอน 
             ชื่อ.............................. 
           นามสกลุ...................... 

 
 
 
 
 
 

นักกีฬา 
ชื่อ................................... 
สกุล................................ 
ว/ด/ป เกิด........................ 

 

 
 
 
 
 

                    ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 
                 ชื่อ................................ 
               นามสกลุ......................... 
 
 
 
 
 
 

                      นักกีฬา 
ชื่อ................................... 
สกุล................................ 
ว/ด/ป เกิด........................ 
 

 
 
 
 
 

                    ผูช้่วยผู้ฝึกสอน 
                 ชื่อ................................... 
                 สกุล................................ 

 
 
 
 
 
 

                      นักกีฬา                                     นักกีฬา  
 ชื่อ...................................        ชื่อ...................................        

สกุล................................        สกลุ................................. 
ว/ด/ป เกิด........................       ว/ด/ป เกดิ........................ 
 

 
 

 
 
 

นักกีฬา 
ชื่อ................................... 
สกุล................................ 
ว/ด/ป เกิด........................ 

 
 
 
 
 
 

นักกีฬา 
ชื่อ................................... 
สกุล................................ 
ว/ด/ป เกิด........................ 

 

 
 
 

นักกีฬา 
ชื่อ................................... 
สกุล................................ 
ว/ด/ป เกิด........................ 
 
 
 
 
 
 

นักกีฬา 
ชื่อ................................... 
สกุล................................ 
ว/ด/ป เกิด........................ 
 

 
 
 

นักกีฬา 
ชื่อ................................... 
สกุล................................ 
ว/ด/ป เกิด........................ 

 
 
 
 
 
 

นักกีฬา 
ชื่อ................................... 
สกุล................................ 
ว/ด/ป เกิด........................ 

 

 
 
 

                      นักกีฬา                                     นักกีฬา  
 ชื่อ...................................        ชื่อ...................................        

สกุล................................         สกุล................................ 
ว/ด/ป เกิด........................       ว/ด/ป เกดิ........................ 

 
 
 
 
 
 

นักกีฬา                                     นกักฬีา 
 ชื่อ...................................        ชื่อ...................................        

สกุล.................................     สกลุ................................... 
ว/ด/ป เกิด........................       ว/ด/ป เกดิ........................ 

 
ลงชื่อ....................................................... 
                         ผูจ้ัดการทีม 
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