
 

 

 

 

 

ระเบียบการแข่งขันฟุตซอลเด็กและเยาวชน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 

อบต.บ้านเพชรคัพ  ครั้งท่ี 3 

ณ บริเวณสนามลานกีฬาอบต.บ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

******************************************************************* 

1.ประเภทการแข่งขัน 

 

1.1 รุ่นอายุไมเ่กิน 10ป(ี เกิด พ.ศ .2550  ขึน้ไป )  

1.2 รุ่นอายุไมเ่กิน 12 ปี ( เกิด พ.ศ. 2548  ขึน้ไป ) 

1.3 รุ่นอายุไมเ่กิน 15 ปี ( เกิด พ.ศ. 2545 ขึน้ไป ) 

1.4 รุ่นอายุไมเ่กิน 18 ปี ( เกิด พ.ศ.2542 ขึน้ไป ) 

1.5 รุ่นประชาชนทั่วไป (ประเภท ข ทีมหมู่บ้าน ) รับสมัครเฉพาะทีมตัวแทนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตต าบลบ้าน

เพชรเท่าน้ัน และผู้เลน่จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในหมู่บ้านน้ัน ๆ ก่อนวันที่ ๑ พ.ย.2560  

1.6 ประชาชนทั่วไป(ไมจ่ ากัดพ้ืนที่) 

  

2.การส่งทีมเข้าแข่งขัน 
  

2.1 สง่ช่ือผู้เลน่ได้ทีมละ12คนแต่ไม่น้อยกว่า8คน 

  
3.ค่าสมัครและเอกสารประกอบ  

3.1 รุ่นอายุไมเ่กิน 10ปี เงินค่าสมัคร300บาทพร้อมค่าประกันทีม1,000บาท 
 

3.2 รุ่นอายุไมเ่กิน 12 ปี เงินค่าสมัคร300 บาทพร้อมค่าประกันทีม1,000บาท 
 

3.3 รุ่นอายุไมเ่กิน 15 ป ีเงินค่าสมัคร300 บาทพร้อมค่าประกันทีม1,000บาท 

3.4  รุ่นอายุไมเ่กิน 18  ปี เงินค่าสมัคร 300 บาท  พร้อมค่าประกันทีม  1,000 บาท 

3.5 รุ่นประชาชนทั่วไป  (ประเภท ข )  เงินค่าสมัคร  300 บาท  พร้อมค่าประกันทีม 1,000  บาท 

3.6 รุ่นประชาชนทั่วไป  เงินค่าสมัคร 500 บาท  พร้อมค่าประกันทีม 1,500  บาท 
 
4.หลักฐานในการรับสมัคร 

4.1ใบสมัครขอเข้าร่วมแข่งขันพร้อมรายช่ือตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการก าหนดไว้ 
4.2ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องของนักกฬีาแต่ละคน 
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5.สถานท่ีรับสมัครและติดต่อขอระเบียบการแข่งขัน 
 

สมัครได้ทีก่องการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ อบต.บ้านเพชร โทร 044-859555 

เปิดรับสมัคร  ย่ืนใบสมัครได้ต้ังแต่วันที่  1- 22ธันวาคม  2560เว้นวันหยุดราชการ จับฉลากแบ่งสายในวัน

อังคาร ที่9มกราคม  2561เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบรหิารสว่นต าบลบ้านเพชร ช้ัน 2 และขอรับ

สูจบิัตรการแข่งขันได้ในวันที่ 18-19 มกราคม 2561 และประกาศทางเวปไซต์อบต.บ้านเพชรและเร่ิมท าการ

แข่งขันวันที ่ 26มกราคม 2561เร่ิมเวลาแข่งขันตามสูจบิัตรการแข่งขันฟุตซอลอบต.บ้านเพชร  อ าเภอบ าเหน็จ

ณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ( เวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 

 
 
6. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
   6.1  ทีมที่สมัครเข้าร่วมการแขง่ขันสามารถสมัครได้ในนามของสถานศึกษา หน่วยงาน องค์กร 

ภาครัฐ และเอกชน หรืออื่น ๆ 

   6.2   นักกฬีามีสิทธิ์สมัครเข้าแข่งขันในนามตัวแทนหน่ึงไดเ้พียงทีมเดยีว/รุ่น   

7. การด าเนนิการจัดการแข่งขัน 

   7.1  กติกาการแข่งขัน  นอกจากที่ระบุในระเบียบนี้ให้ใช้กติกาของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ 

(FIFA) ซึ่งสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  และส านักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ

ประกาศใช้อยูใ่นปัจจุบัน 

 

   7.2 ทีมใดไมพ่ร้อมที่จะลงท าการแข่งขัน  เมื่อผู้ตัดสินให้สัญญาณเรยีกให้ลงท าการแข่งขันภายใน

เวลา 15  นาที  ให้ปรับทีมน้ันเป็นแพ้ในการแข่งขันครัง้น้ัน  และต้องมาท าการแข่งขันในครัง้ต่อไปตามก าหนดการ

แข่งขันและจะตอ้งถูกหักเงินประกันทีม  จ านวน 300 บาท / ครัง้ 

   7.3 นักกฬีาที่เข้าแข่งขันต้องแต่งกายให้เรียบรอ้ยเหมือนกัน และต้องสกรีนเบอร์เสื้อทั้งด้านหน้า

และดา้นหลัง เป็นเบอร์เดยีวกัน  ตามแบบและสทีี่ไดแ้จ้งไว้ในใบสมัครในกรณีที่มีเสื้อเหมือนกันให้ทีมที่มีช่ือ

ตามหลังในก าหนดการแข่งขันเปลี่ยนสเีสื้อส ารอง 

   7.4 นักกฬีาต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรที่ติดรูปถ่ายที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการ 

เช่นใบขับขี่ เป็นต้น และต้องน าตัวจรงิมาแสดงก่อนการแข่งขันทุกคร้ังถ้าไม่น ามาแสดงจะไมใ่ห้ลงท าการแข่งขัน

ในแมตน้ัน  

   7.5    ลูกฟุตซอล เบอร์  3.7  

   7.6    ก าหนดเวลาการแข่งขัน  

     - รุ่นอายุเกิน  10 ปีแข่งขันครึ่งละ  12  นาที  พักระหว่างคร่ึง  5  นาท ี

     - รุ่นอายุไมเ่กิน  12 ปี แข่งขันครึ่งละ  12  นาที  พักระหว่างคร่ึง 5  นาท ี

     - รุ่นอายุไมเ่กิน  15ปีแข่งขันครึ่งละ  15  นาที  พักระหว่างคร่ึง 5  นาท ี

     - รุ่นอายุไมเ่กิน  18  ปี  แข่งขันครึ่งละ 15 นาที  พักระหว่างคร่ึง 5  นาที  

     - ประชาชนทั่วไปแข่งขันครึ่งละ 20 นาที พักระหว่างคร่ึง 5 นาที  

     - ประชาชนทั่วไป  (ประเภท ข) แข่งขันครึ่งละ 18 นาที พักระหว่างคร่ึง 5 นาที  
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   7.7 ชุดที่ใช้ในการแข่งขันจะต้องตดิเบอร์ หมายเลข 1 ถึง  หมายเลข  12  เท่าน้ัน  

   7.8  การเปลี่ยนตัวผู้เลน่ระหว่างการแขง่ขัน  อนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้เลน่ได้ตลอดเวลา จากผู้เล่น

ส ารองที่สง่รายช่ือก่อนการแข่งขัน รวมทั้งผู้รักษาประตู 

   7.9 คะแนนการแข่งขันถอืเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

    ทีมชนะ  ได้  3  คะแนน  

    ทีมเสมอ  ได้  1  คะแนน  

    ทีมที่แพ ้  ได้  0  คะแนน  

   7.10 กรณีการนับคะแนนเพ่ือหาทีมชนะเข้าไปเลน่ในรอบตอ่ไปน้ี  และทีมที่มคีะแนนเท่ากันใช้

วิธีการฉับฉลาก 

   7.11   เมื่อผู้ตัดสินให้สัญญาณเรยีกให้ลงท าการแข่งขันภายใน  15  นาที  ทีมใดไมพ่ร้อมที่จะลง

ท าการแข่งขันและยังไมล่งท าการแข่งขันให้ปรับทีมน้ันแพใ้นการแข่งขันครัง้น้ัน  และต้องมาแข่งขันต่อไปตาม

โปรแกรมการแข่งขัน้และจะตอ้งถูกปรับเงินประกัน จ านวน 300 บาท / นัด ที่ไม่มาแข่งขัน 

   7.12 ทีมใดที่ไม่มาท าการแข่งขันหรือเจตนาไมท่ าการแข่งขันตามก าหนดการแข่งขัน

คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะพิจารณาลงโทษห้ามแข่งขัน ในรายการที่เหลอืและยกเลิกผลการแข่งขันที่ผ่านมา

ทั้งหมด ( ยกเว้นเหตุสุดวิสัย  ให้คณะกรรมการตัดสินพิจารณา) 

   7.13 ในระหว่างการแขง่ขัน ผู้จัดการทีม  ผู้ฝึกสอน  และนักกฬีา จะต้องปฎิบัติตามระเบียบการ

แข่งขันและกติกาแข่งขันอย่างเคร่งครัด  หากทีมใดมีการละเมิดหรือไมป่ฎิบัตติามระเบียบคณะกรรมการจัดการ

แข่งขันและกติกาแข่งข้ันอย่างเคร่งครัด  หากทีมใดมีการละเมิดหรือไมป่ฎิบัตติามระเบียบคณะกรรมการจัดการ

แข่งขันจะพิจารณาตัดสทิธิ์นักกฬีาหรือทีม  (แล้วแตก่รณี)  ออกจากการแข่งขันครัง้นี้ 

   7.14  หากมีปัญหาในการแข่งขันแตล่ะประเภท  ให้ถอืเป็นสิทธิ์ขาดของคณะกรรมการจัดการ

แข่งขันจะพิจารณาตามความเหมาะสม  ทีมต่าง ๆ จะอุทธรณใ์ด ๆ ไมไ่ด้ทั้งส้ิน 

   7.15ขอสงวนสิทธิ์กรณีที่รุ่นใด มีทีมมาสมัครไมถ่ึง 8 ทีม ทาง อบต.บ้านเพชรขออนุญาตงด

จัดการแข่งขันในรุ่นน้ัน ๆ 

 

8.การรักษามารยาท 

   8.1 นักกฬีาที่ถูกผู้ตัดสินคาดโทษหรอืลงโทษ  

  8.1.1  นักกฬีาที่ถูกผู้ตัดสินคาดโทษโดยได้รับใบเหลอืง 2 ครัง้ ให้พักการแข่งขันครัง้ต่อไป 

1 ครัง้ 

  8.1.2  นักกฬีาที่ถูกลงโทษโดยรับใบแดง  1  ครัง้  ให้พักการแข่งขันครัง้ต่อไป  1  ครัง้ 

และสง่เร่ืองให้คณะกรรมการพิจารณามารยาทลงโทษต่อไป 

  8.1.3  นักกฬีาที่ถูกลงโทษโดยรับใบแดงจากการทะเลาะวิวาท  ชกต่อยกันในสนามแข่ง

ขันให้ตัดสิทธิ์นักกฬีาที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท  ห้ามลงท าการแข่งขันตลอดไป  และสง่เร่ืองให้คณะ

กรรมพิจารณามารยาทลงโทษต่อไป 
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8.2 ใบเหลือง  ใบแดง  มีผลจนสิ้นสุดการแข่งขัน 

ตารางค่าปรับในกรณีนักกฬีาที่ถูกตัดสินคาดโทษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   8.3 ทีมใดที่ฝุาฝืนสง่นักกฬีาที่ถูกลงโทษให้พักการแข่งขัน หรือผิดตามระเบียบนี้ หากลงท าการ

แข่งขันให้ปรับน้ันเป็นแพ้ในการแข่งขันครัง้น้ัน  โดยจะแย้งว่าคณะกรรมการจัดการแข่งขันไมแ่จ้งให้ทราบไม่ได้ 

   8.4    นักกฬีาหรือผู้ควบคุมใดไมป่ฎิบัตติามระเบียบการแข่งขัน หรือประพฤติตนไมเ่หมาะสมไม่

ว่ากรณีใดๆ ทั้งภายในและภายนอกสนามแข่งขัน  คณะกรรมการจัดการแข่งขันสามารถลงโทษได้ตามแก่กรณี 

   8.5  ในระหว่างการแขง่ขัน  นักกฬีาตังจริงหรือผู้เลน่ส ารองหรือเจ้าหน้าที่ประจ าทีม  กล่าววาจา

ไมสุ่ภาพต่อคณะกรรมการผู้ตัดสิน  ไมว่่ากรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น  จะถูกลงโทษไล่ออกจากการแข่งขัน  และไมม่ีสิทธิ์ลง

ท าการแข่งขันหรือปฎิบัติหน้าที่ตลอดจนการแข่งขันในระดับน้ันๆ 

   8.6  ในระหว่างการแขง่ขัน  หากกีฬาทั้ง   2  ทีม  มีการเลน่ที่รุ่นแรงหรือมีการย่ัวยุผู้แข่งขัน  (ซึ่ง

กันและกัน)  อันจะก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทซึ่งกันและกัน  กรรมการผู้ตัดสิน  และคณะกรรมการผู้ตัดสินจะ

พิจารณารว่มกันยุติการแข่งขันทันที  และให้ถอืผลการแข่งขันเป็นแพ้ ได้ 0  คะแนนทั้ง  2  ทีม 

   8.7  หากมีปัญหาอื่นใดที่ไม่ไดร้ะบุไว้ในระเบียบให้อยูใ่นดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  

9. คณะกรรมการพิจารณาการทักท้วง 

  ประกอบด้วย 

   1.นายธีรวัจน ์ ธรรมโสภารัตน์    ประธานจัดการแข่งขันฟุตซอล  

   2.นายศุภชัย  ชาญวิจิตร  ประธานกรรมการตัดสิน  

   3.นายอนุวัฒน์  ไทยประสงค์ รองประธานกรรมการตัดสิน  

   4.นายประดิษฐ์  ปิ่นสังข์  รองประธานกรรมการตัดสิน  

   5.นางกรรฐกร  แสงอรุณ กรรมการตัดสิน/เลขานุการ  

 

 

ประเภท ใบเหลือง ใบแดง 

รุ่นอายุไมเ่กิน 10  ป ี - 50 

รุ่นอายุไมเ่กิน 12  ป ี 50 บาท 50 

รุ่นอายุไมเ่กิน  15 ป ี 50บาท 50 

รุ่นอายุไมเ่กิน 18 ปี 50  บาท 50 

รุ่นประชาชนทั่วไป 50  บาท 100บาท 

รุ่นประชาชนทั่วไป (ประเภท ข) 50  บาท 100  บาท 
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10.การประท้วง  
   ให้ทีมที่จะยื่นประท้วงปฎิบัติดังนี้ 

   ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนย่ืนประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

พร้อมหลักฐาน ก าหนดย่ืนค าประท้วงก่อนการแข่งขันหรือเสร็จสิ้นการแข่งขันในเวลาไมเ่กิน 1 ช่ัวโมง และหา

หลักฐานภายใน  1  ช่ัวโมง และวางเงินประกันการประท้วง  1 ,000  บาท    หลังเสร็จสิ้นการแข่งขันเงินประกัน  

ในการประท้วงจะคืนให้เมื่อการประท้วงเป็นผล  หากการประท้วงไมเ่ป็นผลให้ริบเงินประกันเข้าเป็นเงินสนับสนุน

การจัดการแข่งขันของเจ้าภาพ 

  หมายเหตุ  *(การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ – ชิงชนะเลิศ) คณะกรรมการฯ ไม่รับการประท้วงแต่

หากมีหลักฐานการผิดคุณสมบัติ  หรอืระเบียบการแข่งขันของทีมจะอยู่ในดุลยพนิจิของคณะกรรมการ ฯ 

จะเป็นผู้พิจารณาตัดสิน 

 

11. ก าหนดวันรับสมัครระหว่างวันท่ี 1-22 ธันวาคม  2560  เว้นวันหยุดราชการ 

12 ก าหนดประชุมผู้จัดการทีม  /  ผู้ฝึกสอน  จับฉลากแบ่งสาย วันที่  9 มกราคม  2561  ต้ังแต่เวลา 13.30 

น. ณ  ห้องประชุมองค์การบรหิารสว่นต าบลบ้านเพชร  (ช้ัน  2 ) 

13. เริ่มท าการแข่งขัน  ต้ังแต่วันที่  26  มกราคม 2561  ณ  ลานกีฬาองค์การบรหิารสว่นต าบลบ้านเพชร 

14. พิธีเปิดการแข่งขัน วันที่  26มกราคม  2561  เวลา  18.00 น  ให้ทุกทีมที่สมัครต้องน านักกฬีาเข้าร่วมพิธี

เปิดการแข่งขันไมน้่อยกว่าทีมละ  5  คน  หากทีมใดไมเ่ข้าร่วมพิธเีปิดจะถูกหักเงินประกันทีม จ านวน 300  บาท 

 

 

หมายเหตุ   

  - รับสมัครแต่ละรุ่นไมเ่กนิ  24 ทีม  และถ้ารุ่นใดสมัครไมถึ่ง 8 ทีม ทาง อบต.ขออนุญาตงด

จัดการแข่งขันในรุ่นนั้นๆ 

  -  เอกสารต้องครบในวันรับสมัคร ใบสมัคร เงนิคา่สมัครเงินค่าประกันทีม รูปถ่ายนักกีฬา 

และส าเนาบัตรประชาชนทะเบยีนบ้านไมต่้องยกเวน้ รุ่น ประชาชนท่ัว (ประเภท ข ) ต้องมีส าเนา

ทะเบยีนบ้านด้วย   
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 นักกฬีาและกองเชียร์ที่มสีว่นเกี่ยวข้องในการแข่งขันทีมใดที่มีการทะเลาะวิวาท และคณะกรรมการ

ยุติการแข่งขัน จนท าให้การแข่งขันด าเนนิต่อไปไมไ่ด้ อบต.บ้านเพชรจะด าเนนิการดังนี้ 

 

-ตัดสิทธ์ทีมน้ันไมใ่ห้ร่วมการแขง่ขันเป็นเวลา2ปตีามรายช่ือทั้งทีม 

- ยึดเงินรางวัลการแข่งขันเมื่อมีการชิงรางวัล  

- ด าเนนิการทางกฎหมายตามกรณีที่กอ่เหตุจนถึงที่สุด 
 

*  ไม่รับสมัครทางโทรศัพท์ 
*  ผู้ประสานงาน นางกรรฐกร  แสงอรุณ  นักวิชาการศึกษาช านาญการ โทร.095-2567964 
   โทร.044-859198-9  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ห้วงระยะเวลาด าเนินการจัดการแข่งขัน 

โครงการแข่งขันฟุตซอลเด็กและเยาวชน อบต.บ้านเพชรคัพ  ครั้งท่ี 3 

ปีงบประมาณ 2561 

--------------------------------------- 

 
 ประกาศประชาสัมพันธ์ประชาชนเพ่ือทราบ 

 สง่เอกสารถึงหน่วยงานต่างๆ  

 จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

 

 ก าหนดรับสมัคร     =    1 – 22ธันวาคม  2560(เว้นวันหยุด) 

 

 ก าหนดประชุมชีแ้จงผู้จัดการทีม/จับฉลากแบ่งสาย =     9 มกราคม  2561 

 

 ก าหนดขอรับสูจบิัตรการแข่งขัน   =    18-19 มกราคม 2561   

 ก าหนดพิธเีปิดการแข่งขันกีฬา   =    26 มกราคม 2561  ( เวลา 18.00 ) 

 

 เร่ิมการแข่งขันกีฬาในวันที่    =    26มกราคม  2561 (ตามสูจบิัตร) 

  

 

***************************

1-30พฤศจิกายน   2560 



 

 

 

 
แบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 

โครงการจัดแข่งขันฟุตซอลเด็กและเยาวชน ประจ าปีงบประมาณ  2561 
 อบต.บ้านเพชรคัพ ครั้งที่ 3  

ณสนามกีฬาสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 
 

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

ข้าพเจ้า ............................................................................................ ที่อยู่ ...........................................  
ต าบล ............................. อ าเภอ ............................ จังหวัด.................. .......โทรศัพท์............................................  
มือถอื..............................................................................มีคว ามประสงค์ส่งทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโครงการ
จัดแข่งขันฟุตซอลเด็กและเยาวชน ประจ าปีงบประมาณ  2561 
 

ช่ือทีม  ........................................................................... มีความประสงค์ขอส่งทีมฟุตซอล 
เข้าร่วมการแข่งขัน พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครตามระเบียบการแข่งขันไว้เป็นการเรียบร้อย ครบถ้วน  
ถูกต้องตามระเบียบการแข่งขัน และขอรับรองว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขใด ๆ อีก ดังนี้ 
  1.  ใบสมัคร พร้อมเอกสาร    จ านวน .............. ชุด 
  2. แบบแจ้งรายช่ือนักกีฬาและเจ้าหน้าที่   จ านวน ........ ...... ชุด 
   3.  แผงรูปนักกีฬาและเจ้าหน้าที่    จ านวน ........ ...... ชุด    
               4.ส าเนาบัตรประชาชนหรือบัตรนักศึกษาของนักกีฬา จ านวน.................ชุด 
  5. ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน .................ชุด  
  6. ส าเนาบัตรประชาชน     จ านวน................ชุด  
                           7.  เงินค่าสมัคร      จ านวน...............บาท  
    8  .เงินประกันทีม     จ านวน……….บาท  
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและด าเนินการต่อไป  
 
      (ลงช่ือ)...........................................ผู้สมัคร  
(..........................................)  
                                                                                                                   ผู้ประสาน  
                                                                                        เบอร์โทร...............................................  
 
(ลงช่ือ).........................................ผู้ตรวจเอกสาร    (ลงช่ือ)....................................ผู้รับสมัคร  
           (......................................)       (นางกรรฐกร  แสงอรุณ)  
วันที่ตรวจรับสมัคร............................................   วันที่รับสมัคร..........................................  

รุ่น............................................. 

ป................................................

....... 



 

 

 

        

ทะเบียนแผงรูปนักกีฬา 
โครงการวอลเลย์บอลแชมป์เปี้ยนชพิ 2018ครั้งที่ 3 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

 
      
 
 
 
 
 

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

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

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

 
 
 
 

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

 

........................................  
      ผู้จัดการทีม/ผู้ฝึกสอน 
 



 

 

 

 
 

ทะเบียนรายช่ือนักกีฬา 
โครงการจัดแข่งขันฟุตซอลเด็กและเยาวชน ประจ าปีงบประมาณ  2561 

 อบต.บ้านเพชรคัพ คร้ังท่ี 3  
ณสนามกีฬาสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

 

ล าดับ 
 

ช่ือ – สกุล เบอร์เสื้อ 
 

ต าแหน่ง 

1  1  

2  2  

3  3  

4  4  

5  5  

6  6  

7  7  

8  8  

9  9  

10  10  

11  11  

12  12  

 
 
ผู้จัดการทีม................................................................................เบอร์โทร......................................... 
 
ผู้ฝึกสอน...................................................................................เบอร์โทร.......................................... 
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