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ระเบียบการแข่งขัน กีฬาฟุตซอลประจันตะคพั ครั้งที่ 22 ประจ าปี 2561 
 

ระเบียบการแข่งขันฟุตซอล “ประจันตะคัพ” ครั้งที่  22  ประจ าปีการศึกษา  2561 
ระหว่าง  วันที่ 15-16 วันที่  22 – 23 ธันวาคม  2561 และชิงชนะเลิศในวันที่ 12 มกราคม 2562 

 1. ประเภทอนุบาลอายุไม่เกิน  6   ปี     (ฟุตซอล   5   คน)      สนามฟุตซอล    
 2.ประเภทอนุบาลอายุไม่เกิน  8   ปี     (ฟุตซอล   5   คน)       สนามฟุตซอล 
 3. ประเภทยุวชนชายอายุไม่เกิน  10  ปี     (ฟุตซอล   5   คน)      สนามฟุตซอล 
 4. ประเภทยุวชนชายอายุไม่เกิน  12  ปี     (ฟุตซอล   5   คน)      สนามฟุตซอล 
 5. ประเภทเยาวชนชายอายุไม่เกิน  15  ปี     (ฟุตซอล   5   คน)    สนามฟุตซอล 
 6.ประเภทเยาวชนชายอายุไม่เกิน   18   ปี    (ฟุตซอล   5   คน)      สนามฟุตซอล 
 7. ประเภทประชาชนหญิง (ฟุตซอล   5   คน)      สนามฟุตซอล 
 
1. ระเบียบข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน   
 ชื่อของการแข่งขันใช้ชื่อว่า“ฟุตซอล ประจันตะคัพ”และกติกาการแข่งขันที่ทางสมาคมฟุตซอล 
แห่งประเทศไทยประกาศใช้แล้วในปัจจุบัน   
 -      การเล่นจากข้างสนามให้เล่นด้วยเท้า 

- ผู้รักษาประตูให้ขว้าง กลิ้ง  หรือ จับเตะได้ 

- ผลการแข่งขันเสมอกันให้ยิงลูกโทษ 3 คน (ใช้ตั้งแต่รอบ 2 เป็นต้นไป) 
ใช้ลูกฟุตซอลเบอร์ 3.7 

- ขนาดประตูกว้าง 2  เมตร ยาว 3   เมตร สนามที่ 1 กว้าง  15  เมตร ยาว  25  เมตร 
สนามท่ี 2 กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร  

 

2. คุณสมบัติของผู้เล่น 
 2.1 ประเภทอนุบาลอายุไม่เกิน   6   ปี      ต้องไม่เกิดก่อนปี    พ.ศ. 2555 

2.2 ประเภทอนุบาลอายุไม่เกิน   8   ปี      ต้องไม่เกิดก่อนปี    พ.ศ. 2553 
 2.3 ประเภทยุวชนชายอายุไม่เกิน  10 ปี   ต้องไม่เกิดก่อนปี     พ.ศ.2551 
  2.4 ประเภทยุวชนชายอายุไม่เกิน  12  ปี   ต้องไม่เกิดก่อนปี     พ.ศ.2549 
 2.5 ประเภทเยาวชนชายอายุไม่เกิน 15  ปี   ต้องไม่เกิดก่อนปี  พ.ศ. 2546 
 2.6 ประเภทเยาวชนชายอายุไม่เกิน 18  ปี    ต้องไม่เกิดก่อนปี  พ.ศ. 2543 
 2.7 ประเภทประชาชนหญิงทั่วไป  (ไม่จ ากัดอายุ) 
 2.8 ต้องใช้ชื่อจริง นามสกุลจริง ในแผงรูปที่สมัคร และตามหลักฐานส าเนาบัตรประชาชนและต้องน าบัตร
ประชาชนตัวจริงมาพร้อมในวันแข่ง 



 

 

 2.9   ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนนักกีฬาทีมใดทีมหนึ่งเท่านั้น (ในแต่ละรุ่น) 
 2.10 ในกรณีที่มีนักกีฬาผู้หญิงร่วมการแข่งขันในทีมประเภทฟตุซอลชาย ทางฝ่ายจัดการแข่งขัน
อนุญาตให้บวกอายุนักกีฬาผู้หญิงเกินได้ 1 ปี ในรุ่นที่เข้าร่วมการแข่งขัน 
*** หมายเหตุ : ข้อ1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการแข่งขัน “ฟุตซอลประจันตะคัพ” 
           ข้อ2. บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบฉบับนี้เป็นเกณฑ์พิจารณาเท่านั้น 
3. การรับสมัครเข้าแข่งขัน และหลักฐานการรับสมัคร 
 3.1 กรอกข้อความลงในใบสมัครพร้อมกรอกรายชื่อผู้เล่นได้ไม่เกินทีมละ 12 คน และไม่ต่ ากว่า 5 คน   
 3.2 ให้ติดรูปผู้เล่น ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 ใบ (รูปถ่ายต้องไม่สวมหมวก แว่นตาด า และห้ามใช้รูปถ่ายที่เป็น
นักบวช สมณชี พราหมณ์ ในแบบฟอร์มหลักฐานการติดรูปถ่ายนักกีฬา) 
 3.3 ประเภทอนุบาลอายุไม่เกิน       6      ปี   เงินค่าสมัคร   200   บาท    ค่าประกันทีม 1,000 บาท 

3.4ประเภทอนุบาลอายุไม่เกิน    8      ปี    เงินค่าสมัคร    300  บาท   ค่าประกันทีม 1,000 บาท 
 3.5 ประเภทยุวชนชายอายุไม่เกิน   10    ปี   เงินค่าสมัคร    300  บาท     ค่าประกันทีม 1,000 บาท 
 3.6 ประเภทยุวชนชายอายุไม่เกิน   12    ปี   เงินค่าสมัคร    500  บาท     ค่าประกันทีม 1,000 บาท 

3.7 ประเภทเยาวชนชายอายุไม่เกิน 15    ปี   เงินค่าสมัคร   1,000  บาท   ค่าประกันทีม 1,000 บาท 
3.8 ประเภทเยาวชนชายอายุไม่เกิน 18   ปี   เงินค่าสมัคร    1,000  บาท   ค่าประกันทีม 1,000 บาท 
3.9 ประเภทประชาชนหญิงทั่วไป    เงินค่าสมัคร   1,000  บาท   ค่าประกันทีม 1,000 บาท 

4. การรับสมัครและระยะเวลาการแข่งขัน 
 4.1 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน  2561  ถึงวันที่  12  ธันวาคม  2561 
 4.2 ให้ส่งใบรับสมัครพร้อมหลักฐาน ภายในวันที่  วันที่  12  ธันวาคม 2561 
        การส่งหลักฐานจะแก้ไขและเปลี่ยนแปลงได้ก่อนการลงท าการแข่งขันนัดแรกของประเภทนั้นๆ 
 4.3 ท าการประชุมจับฉลากแบ่งสาย วันที่ 12  ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนประจันต
วิทยา 
 4.4 ก าหนดวันท าการแข่งขันรอบแรก  วันที่ 15-16 ธันวาคม 2560 และ วันที่  22 - 23  ธันวาคม  2561  
 4.5 ชิงชนะเลิศในวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ ที่  12   มกราคม  2562 ณ สนามโรงเรียนประจันตวิทยา   
 
5. สถานที่รับสมัคร 
 โรงเรียนอนุบาลประจันตะ  โรงเรียนประจันตวิทยา  เบอร์โทรศัพท์   042-841056   
 นายวีระยุทธ     มาปัสสา             (ครูเอ็ม)                ครูโรงเรียนประจันตวิทยา   081-8086797 

นายรัชธชัย         โคตรแสง (ครูบาส)               ครูโรงเรยีนประจันตวิทยา   088-3349952   
 นายเจริญ     เวชประสิทธิ์       ( ครูปอ )    ครูโรงเรียนประจันตวิทยา   081-2961329 
  
 
 
 



 

 

6. วิธีจัดการแข่งขัน 
 6.1 ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการจัดการแข่งขัน ในการแบ่งสาย และจัดการแข่งขันตามเวลาที่ก าหนด 
 6.2 การแข่งขันจะแข่งแบบพบกันหมดในแต่ละสาย เอาทีมที่มีคะแนนที่ 1 และที่ 2 เข้ารอบที่ 2 “ถ้า
ผลรวมการแข่งขันในแต่ละสายคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีจับฉลากหาผู้ชนะเข้ารอบต่อไป” 
 6.3 การแข่งขันตั้งแต่รอบท่ีสองเป็นต้นไป จะท าการแข่งขันแบบแพ้คัดออก 
 6.4 การแข่งขันตั้งแต่รอบท่ีสองจนถึงรอบชิงชนะเลิศ เมื่อหมดเวลาการแข่งขันผลการแข่งขัน  
“เสมอกันให้ใช้วิธีเตะลูก ณ จุดโทษหาผู้ชนะ” 
 6.5 คะแนนผลการแข่งขันแต่ละนัด ดังนี้  
  6.5.1 ทีมท่ีชนะได้   3 คะแนน 
  6.5.2 ทีมท่ีเสมอได้ 1 คะแนน 
  6.5.3 ทีมท่ีแพ้ได้  0 คะแนน 
7. เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 
 7.1 รอบแรก รุ่นอายุไม่เกิน 6,10 และ 12 ปี แข่งขันครึ่งละ 10 นาที(ไม่หยุดเวลา) 
 7.2 รอบแรก รุ่นอายุไม่เกิน 15 และ 18 ปี และประชาชนหญิงทั่วไป แข่งขันครึ่งละ 15 นาที(ไม่หยุดเวลา)   
 7.3 พักครึ่งเวลา 5 นาที 
 7.4 ขอเวลานอกได้ครึ่งละ 1 ครั้ง  ครั้งละ 1 นาที 
8. การเปลี่ยนตัวผู้เล่น 
 8.1 เปลี่ยนตัวผู้เล่นเข้าออกได้ตลอดเวลาที่ท าการแข่งขัน  แต่ต้องเป็นผู้เล่นส ารองที่มีรายชื่ออยู่ที่
คณะกรรมการเท่านั้น 
 8.2 ผู้เล่นที่จะขอเปลี่ยนตัว ต้องอยู่ที่เขตเปลี่ยนตัว เพ่ือรอเข้าไปในสนาม 
9. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
 9.1 ทีมท่ีไม่มาท าการแข่งขัน ตามเวลาที่ก าหนดโดยไม่ทราบสาเหตุเกิน 15 นาที จะถูกปรับเป็นแพ้ และให้
ท าการแข่งขันเป็นปกติในนัดต่อไป 
 9.2 ทีมท่ีเจตนาไม่ท าการแข่งขันหรือออกจากการแข่งขันก่อนหมดเวลา จะตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน
ประจันตคัพ  ในครั้งนี้ 
 9.3 ผู้เล่นที่ท าการแข่งขันแต่ละทีม ต้องแต่งกายให้เหมือนกัน และติดหมายเลขด้านหลังให้ชัดเจน  
สีเสื้อผู้รักษาประตูต้องแตกต่างจากผู้เล่นอ่ืนในทีมเดียวกัน  และชายเสื้อของผู้เล่นต้องอยู่ในกางเกงตลอดเวลาในการ
แข่งขันในแต่ละนัด 
 9.4 นักกีฬา ต้องสวมรองเท้า และสวมถุงเท้าลงท าการแข่งขันทุกครั้ง ตลอดเวลาการแข่งขันนัดนั้นๆ 
 9.5 ผู้เล่นที่ไม่สวมรองเท้า จะไม่อนุญาตให้ลงท าการแข่งขันในนัดนั้น 
 9.6 ทีมที่ลงท าการแข่งขันต้องสง่รายชื่อนักกีฬาต่อคณะกรรมการการแข่งขันก่อนเร่ิมการแข่งขัน 10 นาที 

 9.7 ค าตัดสินของผู้ตัดสินถือว่าเป็นสิทธิ์เด็ดขาด  
 
 



 

 

10. มารยาทของผู้เข้าแข่งขัน  ผู้ฝึกสอน  รวมไปถึงผู้จัดการทีม 
 ตลอดการแข่งขัน ผู้เล่นต้องยอมรับการตัดสิน และไม่ประพฤติตนที่ไม่เหมาะสม หรือแสดงกิริยาวาจา  ไม่
สุภาพ และก่อเหตุทะเลาะวิวาทในหมู่นักกีฬา  และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  ทั้งนี้ให้เพิกถอนรายชื่อออกจาก
ทีมท่ีสังกัด  ไม่มีสิทธิ์ในการแข่งขันในรอบต่อไป พร้อมทั้งคาดโทษไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประจันตะคัพ ครั้ง
ต่อๆ ไป เป็นเวลา 2 ปี  หากมีเหตุการณ์ที่นอกเหนือจากการแข่งขันในสนามให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา 
11. บทลงโทษ 
 11.1 ผู้เล่นที่ถูกคาดโทษใบเหลือง 2 ใบ(รวมทุกแมทในรอบแรก) จะถูกห้ามลงท าการแข่งขันหนึ่งนัด 
 11.2 ถ้าผู้ตัดสินให้ใบแดงขณะการแข่งขันด าเนินอยู่ จะต้องออกจากการแข่งขัน และห้ามลงท าการแข่งขัน
ในนัดต่อไปหนึ่งนัด 
 11.3 การนับใบแดง-ใบเหลือง ของรอบแรก  จะนับเฉพาะของรอบแรกต่างหาก  ส่วนรอบสองเป็นต้นไปจะ
เริ่มนับใบเหลืองใบแดงใหม่ 
12. การประท้วง  
 12.1 กรณีท่ีมีการขัดแย้งคุณสมบัติของผู้เล่น ให้คู่กรณีท าหนังสือประท้วงยื่นต่อคณะกรรมการจัดการ
แข่งขันภายในเวลา 1 ชั่วโมงหลังจากการแข่งขันเสร็จสิ้นลงในนัดนั้นๆ (หากเลยเวลาก าหนด จะไม่พิจารณา 
ไม่ว่ากรณีใดๆ) 
 12.2 การประท้วงในแต่ละครั้ง ต้องแนบเงินค่าประกันประท้วง จ านวน 1,000 บาท 
 12.3 หากเรื่องประท้วงมีผลเป็นความจริง  ทางคณะกรรมการจะคืนเงินให้  และตัดสิทธิ์คู่กรณีโดยปรับเป็น
แพ้ในนัดนั้น ๆ 
 12.4 หากเรื่องประท้วงไม่เป็นความจริง  ทางคณะกรรมการจะไม่คืนเงินค่าประกันการประท้วง  ไม่ว่ากรณี
ใด ๆ และผลการตัดสินเป็นไปตามเดิม 
 12.5 ผู้ยื่นหนังสือประท้วงต้องเป็นผู้จัดการทีม หรือผู้ฝึกสอนเท่านั้น 
 12.6 การประท้วงเป็นผลอันเนื่องมาจากเอกสารประกอบคุณสมบัติของผู้เล่นปลอมแปลง หรือแก้ไขเอกสาร 
ต้องคาดโทษผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอน ห้ามน าทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลประจันตะคัพ เป็นเวลา 2 ปี ส่วนผู้เล่น
ที่ขาดคุณสมบัติห้ามลงท าการแข่งขันเป็นเวลา 2  ปี 
13. รางวัลการแข่งขัน 

13.1 ประเภทอนุบาลอายุไม่เกิน 6 ปี 
 13.1.1  รางวัลชนะเลิศ  ได้รับถ้วยรางวัล  และเกียรติบัตร   พร้อมเงินรางวัล 1,000  บาท 
 13.1.2  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้รับเกียรติบัตร   พร้อมเงินรางวัล   700  บาท 
 13.1.3  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้รับเกียรติบัตร            พร้อมเงินรางวัล  300  บาท 
13.2 ประเภทยุวชนอายุไม่เกิน 8 ปี 
 13.2.1  รางวัลชนะเลิศ  ได้รับถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร   พร้อมเงินรางวัล 1,500    บาท 
 13.2.2  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้รับเกียรติบัตร   พร้อมเงินรางวัล  700  บาท 
 13.2.3  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตร          พร้อมเงินรางวัล  500     บาท 
 13.2.4  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  ได้รับเกียรติบัตร         พร้อมเงินรางวัล  300     บาท 



 

 

      13.3 ประเภทยุวชนอายุไม่เกิน 10 ปี 
 13.3.1  รางวัลชนะเลิศ  ได้รับถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร   พร้อมเงินรางวัล  2,000   บาท 
 13.3.2  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้รับเกียรติบัตร   พร้อมเงินรางวัล  1,000   บาท 
 13.3.3  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตร          พร้อมเงินรางวัล  700  บาท 
 13.3.4  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  ได้รับเกียรติบัตร         พร้อมเงินรางวัล  300      บาท 

13.4 ประเภทยุวชนอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย 
 13.4.1  รางวัลชนะเลิศ  ได้รับถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร   พร้อมเงินรางวัล  2,500   บาท 
 13.4.2  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้รับเกียรติบัตร   พร้อมเงินรางวัล  1,500   บาท 
 13.4.3  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้รับเกียรติบัตร         พร้อมเงินรางวัล  1,000  บาท 
 13.4.4  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  ได้รับเกียรติบัตร          พร้อมเงินรางวัล  500     บาท 

13.5 ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย 
 13.5.1  รางวัลชนะเลิศ  ได้รับถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร   พร้อมเงินรางวัล  5,000   บาท 
 13.5.2  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้รับเกียรติบัตร   พร้อมเงินรางวัล  2,500  บาท 
 13.5.3  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้รับเกียรติบัตร         พร้อมเงินรางวัล  2,000  บาท 
 13.5.4  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  ได้รับเกียรติบัตร          พร้อมเงินรางวัล  500    บาท 

13.6 ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย 
 13.6.1  รางวัลชนะเลิศ  ได้รับถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร   พร้อมเงินรางวัล  5,000   บาท 
 13.6.2  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้รับเกียรติบัตร   พร้อมเงินรางวัล  2,500  บาท 
 13.6.3  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้รับเกียรติบัตร         พร้อมเงินรางวัล  2,000  บาท 
 13.6.4  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  ได้รับเกียรติบัตร         พร้อมเงินรางวัล  500      บาท 

 13.7 ประเภทประชาชนหญิงทั่วไป 
 13.7.1  รางวัลชนะเลิศ  ได้รับถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร   พร้อมเงินรางวัล  5,000   บาท 
 13.7.2  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้รับเกียรติบัตร   พร้อมเงินรางวัล  2,500  บาท 
 13.7.3  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้รับเกียรติบัตร         พร้อมเงินรางวัล  2,000  บาท 
 13.7.4  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  ได้รับเกียรติบัตร         พร้อมเงินรางวัล  500      บาท 
 
14. ปัญหาใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในระเบียบการนี้ให้ขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน   
     ค าตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ถือเป็นข้อยุติจะด าเนินการอุทธรณ์ต่อไปไม่ได้ 
 

(.....................................................) 
(นายพิศพงษ์         ยนตะพันธ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนประจันตวิทยา 
 

 



 

 

 
ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอล   “ประจันตะคัพ”  ครั้งที่  22  ประจ าปีการศึกษา 2562 

ข้าพเจ้า........................................................................ที่อยู่..................................................................................  
ต าบล.....................................อ าเภอ.............................จังหวัด...............................โทรศัพท์.... ........................... 

มีความประสงค์ขอส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล  “ประจันตะคัพ”  ครั้งที่  22 
ประเภท  ......................................................................   ชือ่ทีม..................................... ...........................เสื้อทีมสี
.............................กางเกงสี........................ถุงเท้าสี.........................ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยข้าพเจ้าได้
ศึกษารายละเอียดระเบียบการแข่งขันของประเภทที่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันเรียบร้อย พร้อมยอมรับระเบียบการ
ของการแข่งขันจึงขอสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน  และลงนามไว้เป็นหลักฐานส าคัญ 
 ใบรายชื่อผู้เล่นจ านวน 12 คน (หมายเลขเสื้อจะต้องตรงกับชื่อผู้เล่น และไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เมื่อมี
การส่งรายชื่อต่อคณะกรรมการ) 

ล าดับที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล 

1   

2   
3   

4   
5   

6   

7   
8   

9   

10   
11   

12   

 
พร้อมหลักฐานต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. หลักฐานแบบฟอร์มติดรูปภาพ     จ านวน.......................................แผ่น 
2. เงินค่าสมัคร       จ านวน.......................................บาท 
3. เงินค่าประกันทีม      จ านวน.......................................บาท 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน (ยุวชนชาย)     จ านวน.......................................แผ่น 
5. บัตรประชาชน                    จ านวน.......................................แผ่น 
 
 
 
ลงช่ือ............................................ผูรั้บสมคัร 

(.....................................................) 
............../................/....................... 

ลงช่ือ............................................ผูส้มคัร 
(.....................................................) 
............../................/....................... 



 

 

 
แผงรูปนักกีฬาทีม..............................ประเภท............................อายุไม่เกิน....................... 

 
 “ประจันตะคัพ”  ครั้งที่ 22    ประจ าปีการศึกษา   2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ................................ 
หมายเลข...................... 
 

 

 

 

 

 

ช่ือ................................ 
หมายเลข...................... 
 

 

 

 

 

 

ช่ือ................................ 
หมายเลข...................... 
 

 

 

 

 

 

ช่ือ................................ 
หมายเลข...................... 
 

 

 

 

 

 

ช่ือ................................ 
หมายเลข...................... 
 

 

 

 

 

 

ช่ือ................................ 
หมายเลข...................... 
 

 

 

 

 

 

ช่ือ................................ 
หมายเลข...................... 
 

 

 

 

 

 

ช่ือ................................ 
หมายเลข...................... 
 

 

 

 

 

 

ช่ือ................................ 
หมายเลข...................... 
 

 

 

 

 

 

ช่ือ................................ 
หมายเลข...................... 
 

 

 

 

 

 

ช่ือ................................ 
หมายเลข...................... 
 

 

 

 

 

 

ช่ือ................................ 
หมายเลข...................... 
 

ลงช่ือ............................................ผูฝึ้กสอน 

(.....................................................) 
............../................/....................... 

ลงช่ือ............................................ผูจ้ดัการทีม 

(.....................................................) 
............../................/....................... 


