
 
 

ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน   ประจ าปี   2565 
 

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

เรื่อง   ขอส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขัน  

เรียน   ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด............................       

  ตามที่  กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เปิดรับสมัครทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขัน
ฟุตบอลเยาวชนและประชาชน  ประจ าปี  2565 (18th THAILAND PRIMEMINISTER CUP 2022) จังหวัด...........................  
นั้น 

ข้าพเจ้า................................................(ต าแหน่ง) ผู้จัดการทีมมีความประสงค์ขอส่งทีมฟุตบอล                      
โดยใช้ชื่อทีมในการแข่งขันครั้งนี้ว่า   ทีม....................................................... เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน                  
และประชาชน  ประจ าปี  2565 ในรุ่นอายุ..........ปี ครั้งนี้ด้วย  พร้อมใบสมัครนี้ได้แนบหลักฐานประกอบการสมัครตาม
ระเบียบการแข่งขันฯ ไว้เป็นการเรียบร้อยแล้ว   คือ 

แผงติดรูปถ่ายของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 
ใบสมัครนักกีฬา 
ใบรายชื่อนักกีฬา  และเจ้าหน้าที่ทีม 
ส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาทะเบียนบ้าน  
หนังสือรับรองจากสถานศึกษา หรือ ปพ.7 หรือตามแบบฟอร์มที่กรมพลศึกษาก าหนดไว้ 

ขอรับรองว่า   หลักฐานต่างๆ ถือว่าครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบการแข่งขันฯ และจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใดๆอีก
หลังจากส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานแล้ว  อนึ่งหากทีมนักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีได้รับบาดเจ็บหรือประสบอุบัติเหตุจากการแข่งขัน  
ทีมและนักกีฬาจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งส้ิน 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการต่อไป 

    ขอแสดงความนับถือ 
 

           (..........................................................) 
                                            ต าแหน่ง.....................................................................  
 
 
 
ผู้จัดการทีม............................................ โทรศัพท์..................................... โทรสาร............................................... 
ผู้ควบคุมทีม............................................ โทรศัพท์..................................... โทรสาร............................................... 
ผู้ฝึกสอน................................................. โทรศัพท์..................................... โทรสาร............................................... 
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน........................................ โทรศัพท.์.................................... โทรสาร................................................ 
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน........................................ โทรศัพท์..................................... โทรสาร................................................   
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ใบสมัครของนักกีฬาเข้าแข่งขัน 
การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจ าปี 2565 

 

1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้สมคัร  
    วันที่...........เดือน..........................พ.ศ.................. 

 ข้าพเจ้า............................................................เกิดวันที่........เดือน.....................พ.ศ..................อายุ............ป ี
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่.........................ซอย.............................ถนน.............................ต าบล......................................
อ าเภอ................................จังหวัด................................ รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์....................................       
ก าลังศึกษาอยู่ในระดบั................. ชั้นปี.................ชื่อสถานศึกษา/ชื่อสถานที่ท างาน..................................................
เลขที่ .........................ซอย.............................ถนน........... .....................ต าบล......................................                     
อ าเภอ................................จังหวัด................................ รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์....................................       
ขอสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจ าปี  ๒๕65 ประเภทเยาวชน รุ่นอายุ..............  
ครั้งนี้ และยินดีที่จะปฏิบัติตามประกาศการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจ าปี  ๒๕65 หากเกิดการ
บาดเจ็บหรือได้รับอันตรายจากการแข่งขัน ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องความเสียหายจากส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัด และกรมพลศึกษาแต่อย่างใด และข้อมูลนี้ข้าพเจ้ายินดีให้เปิดเผยได้  ทุกประการ 

           ลงชื่อ...............................................................ผู้สมัคร 
                  (...............................................................) 
 เบอร์โทรศัพท์..................................................... 
 

2. ค ารับรองของผู้ปกครอง 
 ข้าพเจ้า........................................................................... อายุ..............ปี  เป็นผู้ปกครองโดยชอบ ธรรม               
ของ............................................................. และยินดีอนุญาตให้สมัครเข้าแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน 
ประจ าปี  ๒๕64 หากเกิดการบาดเจ็บหรือได้รับอันตรายจากการแข่งขัน ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องความเสียหาย            
จากกรมพลศึกษา แต่อย่างใด  

 

         ลงชื่อ....................................................ผู้ปกครอง 
                   (....................................................) 
       เบอร์โทรศัพท์............................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปถ่าย 

ขนาด  1 นิ้ว 
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กรมพลศึกษา 
กระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา 

ทะเบียนรูปและรายชื่อผู้เลน่ – เจ้าหน้าที่ทีม 
การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน  ประจ าป ี  2565 

ชื่อทีม................................................... จังหวัด.......................... รุ่นอายุ.........ปี /  
 
 

                                                                                       
 
 

 
ช่ือ-สกลุ.............................   ช่ือ-สกุล.............................   ช่ือ-สกลุ.................................    ช่ือ-สกลุ.............................   ช่ือ-สกลุ.............................    
..........................................   ………..............................     ..............................................    ………...............................   ………….........................     
  
     

                                                                                       
 
 

 
ช่ือ-สกลุ.............................   ช่ือ-สกุล.............................   ช่ือ-สกลุ.................................    ช่ือ-สกลุ.............................   ช่ือ-สกลุ.............................    
..........................................   ………..............................     ..............................................    ………...............................   ………….........................     
 
     

                                                                                       
 
 

 
ช่ือ-สกลุ.............................   ช่ือ-สกุล.............................   ช่ือ-สกลุ.................................    ช่ือ-สกลุ.............................   ช่ือ-สกลุ.............................    
..........................................   ………..............................     ..............................................    ………...............................   ………….........................     
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ช่ือ-สกลุ.............................   ช่ือ-สกุล.............................   ช่ือ-สกลุ.................................    ช่ือ-สกลุ.............................   ช่ือ-สกลุ.............................    
..........................................   ………..............................     ..............................................    ………...............................   ………….........................     

 
 

                                                                                       
 
 

 
ช่ือ-สกลุ.............................   ช่ือ-สกุล.............................   ช่ือ-สกลุ.................................    ช่ือ-สกลุ.............................   ช่ือ-สกลุ.............................    
..........................................   ………..............................     ..............................................    ………...............................   ………….........................     
 
     

 
 
 
 

 

           ผูจ้ดัการทีม            ผูค้วบคุมทีม                            ผูฝึ้กสอน                              ผูช่้วยผูฝึ้กสอน                    ผูช่้วยผูฝึ้กสอน 
ช่ือ-สกลุ.............................   ช่ือ-สกุล.............................   ช่ือ-สกลุ.................................    ช่ือ-สกลุ.............................   ช่ือ-สกลุ.............................    
โทร...................................   โทร......................................  โทร........................................   โทร....................................   โทร.................................... 
 

      ขอรับรองคุณสมบติันกักีฬาถูกตอ้งทุกประการ                                                                            การตรวจถูกตอ้ง 

        ลงช่ือ............................................                                                                         ลงช่ือ............................................. 
   (..............................................................)                                                                         (..............................................................) 
                ผูจ้ดัการทีม                                                                                               ท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดั..................... 
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(แบบฟอร์มหนังสือรับรองของนักกีฬา) 

 รุ่นอายุ  14 ปี 16 ปี 18 ปี ในการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจ าปี 2565 
 (18 th  THAILAND    PRIME   MINISTER  CUP   2022 ) 

กรมพลศึกษา   กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

ประทบัตรา 

ท่ี.............../..................                                                                              โรงเรียน...................................................                                                                                                                    
............................................................... 

   วนัท่ี...................................................... 

หนังสือรับรอง 

  ขา้พเจา้................................................................................................................. ต  าแหน่งผูรั้บใบอนุญาต 
โรงเรียน.......................................................เขตพื้นท่ีการศึกษา..............................เขต............อ  าเภอ...........................  
จงัหวดั..............................................................โทรศพัทติ์ดต่อ....................................................... 
 ขอรับรองสถานภาพการเป็นนกัเรียนของ................................................................................................... 
เลขประจ าตวันกัเรียน.......................................เกิดวนัท่ี..........เดือน......................พ.ศ...............  ปัจจุบนัอาย.ุ........ปี 
เขา้ศึกษาในสถานศึกษาแห่งน้ี  ตั้งแต่วนัท่ี ...........................เดือน.............................................พ.ศ............................  
ขณะน้ีก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบั............................... ของโรงเรียน / สถานศึกษา .......................................................จริง   

 ใหไ้ว ้    ณ    วนัท่ี........................................................ 

  ลงช่ือ................................................. 
  (...................................................................) 
  ต าแหน่งอ านวยการโรงเรียน.....................หรือ 
  ผูรั้บใบอนุญาตโรงเรียน................................... 
   (ลงนามพร้อมประทบัตราโรงเรียน) 
ลงช่ือ.............................................. 
(.............................................................) 
          (นายทะเบียนโรงเรียน) 
  (ลงนามพร้อมประทบัตราโรงเรียน) 

โรงเรียน........................................ 
โทรศพัท.์...................................... 
หมายเหตุ    1.  หนังสือรับรอง ปพ.7 ตามแบบฟอร์มของสถานศึกษา หรือ ตามแบบฟอร์มฉบับนี้ 
 2.  หนังสือรับรองฉบับนี้เป็นเอกสารทางราชการ  หากปลอมแปลงหรือเป็นเอกสารเท็จ 
   มีผลบังคับทางกฎหมายตามที่บัญญัติไว้ 

รูปภาพ 
นกักีฬา 



ใบส่งรายช่ือนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 
การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจ าปี 2565 
(18 th THAILAND PRIME  MINISTER  CUP  2022 ) 

จังหวัด.............................ช่ือทีม..........................................รุ่นอายุ..........ปี 
ที ่ หมายเลย ชื่อ – สกุล ลายมือ หมายเหตุ 
1    นักกีฬา 
2    นักกีฬา 
3    นักกีฬา 
4    นักกีฬา 
5    นักกีฬา 
6    นักกีฬา 
7    นักกีฬา 
8    นักกีฬา 
9    นักกีฬา 
10    นักกีฬา 
11    นักกีฬา 
12    นักกีฬา 
13    นักกีฬา 
14    นักกีฬา 
15    นักกีฬา 
16    นักกีฬา 
17    นักกีฬา 
18    นักกีฬา 
19    นักกีฬา 
20    นักกีฬา 
21    นักกีฬา 
22    นักกีฬา 
23    นักกีฬา 
24    นักกีฬา 
25    นักกีฬา 
1    ผู้จัดการทีม 
2    ผู้ฝึกสอน 
3    ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 
4    ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 
5    ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 

 


