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ระเบียบการแข่งขันฟุตบอล TMV CUP ครั้งที่ ๑  

๑. รุ่นอายุ   
๑๒ ปี (เกิด พ.ศ. ๒๕๔๙) 

๒. การรับสมัครและแบ่งสาย 
 ๒.๑ ติดต่อขอรับใบสมัครได้ท่ีห้องธุรการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 
 ๒.๒ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๕ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ (หากพ้นก าหนดจะไม่
รับสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ) 
 ๒.๓ จับฉลากแบ่งสาย วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เวลา ๐๙.๐๐ น. 

๓. จ านวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 
 ๓.๑ ให้ส่งนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ทีมละไม่น้อยกว่า ๑๕ คน และไม่เกิน ๑๘ คน 
 ๓.๒ ให้มีเจ้าหน้าที่ได้ ๕ คน ประกอบด้วย 
   -  ผู้จัดการทีม  ๑ คน 
   -  ผู้ฝึกสอน  ๑ คน 
   -  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  ๓ คน 

๔. คุณสมบัติของนักกีฬาผู้สมัครเข้าแข่งขัน 
 ต้องเป็นนักเรียนในโรงเรียนที่สมัครเข้าแข่งขันเท่านั้น  

๕. เอกสารหลักฐานการสมัคร 
 ๕.๑ ใบสมัครขอเข้าร่วมการแข่งขัน ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
 ๕.๒ แผงติดรูปถ่ายนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ เป็นรูปถ่ายจริง ถ่ายหน้าตรง ชัดเจน ไม่สวมหมวก ไม่สวม
แว่นตาด า ขนาด ๑.๕ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน 
 ๕.๓ส าเนาบัตรประชาชน ผู้ฝึกสอนลงนามรับรองส าเนา , นักกีฬาที่สมัครให้ผู้ฝึกสอนเป็นผู้ลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้องร่วมกันกับนักกีฬาด้วย 
 ๕.๔ เอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ยื่นสมัครไว้แล้ว จะใช้เป็นหลักฐานจนกว่าจะสิ้นการแข่งขัน 

หมายเหตุ กรณีปรากฏว่า เอกสารหลักฐานการสมัครทีมใดเป็นเท็จไม่ว่ากรณีใดๆ หรือคณะกรรมการจัดการ
แข่งขันตรวจพบเมื่อวัน เวลา หรือโดยวิธีใดก็ตาม ผู้จัดการทีมต้องรับผิดชอบโดยจะอ้างว่าไม่ทราบข้อเท็จ
ดังกล่าวมิได้ และคณะกรรมการถือว่าการสมัครครั้งนั้นเป็นโมฆะตั้งแต่วันที่สมัคร 

๖. การจัดการแข่งขัน 
 ๖.๑ ให้ใช้กติกาของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ให้การรับรอง และกติกาท่ีกรมพลศึกษาก าหนด 
 ๖.๒ ระยะเวลาการแข่งขัน (ครึ่งเวลาละ ๓๐ นาที พักครึ่งเวลา ๑๕ นาท)ี 



 ๖.๓ในกรณีที่ผลการแข่งขันเสมอกันตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบชิงชนะเลิศ ให้ใช้วิธีเตะโทษ ณ จุด เตะโทษ
เพ่ือหาผู้ชนะ 
 ๖.๔ คะแนนการแข่งขันให้ถือเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
  ทีมชนะ ได้ ๓ คะแนน 
  ทีมแพ้ ได้ ๐ คะแนน 
 ๖.๕ การหาทีมเข้าไปเล่นในรอบต่อไปในกรณีทีมที่มีคะแนนเท่ากัน 
  -  กรณีเท่ากัน ๒ ทีมให้ดูผลการแข่งขันที่พบกันมา 
  -  กรณีท่ีคะแนนเท่ากันมากกว่า๒ ทีม ให้ใช้วิธีจับฉลาก 

๗. อุปกรที่ใช้ในการแข่งขัน 
 ใช้ลูกฟุตบอล เบอร์ ๔ 

๘. การเปลี่ยนตัว 
 สามารถเปลี่ยนตัวผู้เล่นระหว่างการแข่งขันอนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ ๕ คน รวมทั้งผู้รักษาประตู 
จากรายชื่อผู้เล่นส ารองที่ส่งรายชื่อก่อนกันแข่งขัน 

๙. การแต่งกาย 
 ๙.๑ ผู้เล่นแต่ละทีม ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเหมือนกัน ตามแบบเครื่องแต่งกายโดยสี ของเสื้อ กางเกง
และถุงเท้าเป็นไปตามที่ได้แจ้ง 
 ต้องติดหมายเลขประจ าตัวด้านหลังเสื้อตามที่ได้ระบุหมายเลขของผู้เล่นแต่ละคนไว้ในใบสมัคร 
 ๙.๒ ชุดที่ใช้ในการแข่งขัน สามารถมีเครื่องหมายการค้า ค าโฆษณา หรือสัญลักษณ์เก่ียวกับสินค้าได้  
แต่ต้องมีขนาดไม่เกินกว่า ๑๕ ตารางนิ้ว 
 ๙.๓ ในกรณีชุดแข่งขันมีสีคล้ายคลึงกัน ให้ทีมท่ีมีชื่ออยู่หลังคู่แข่งขันเปลี่ยนชุดแข่งขัน หรือใช้ชุดส ารอง
ที่ได้แจ้งไว้ 

๑๐. การถอนทีม 
 หากมีความประสงค์ขอถอนทีมออกจากการแข่งขัน ให้ขอถอนทีมพร้อมแจ้งเหตุผลและความจ าเป็นต่อ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

๑๑. การประท้วง 
 ๑๑.๑ การประท้วงให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๑๑.๑.๑ การประท้วงคุณสมบัติ ให้ผู้จัดการทีมหรือู้ฝึกสอนเป็นผู้ยื่นประท้วง โดยให้ยื่น
ประท้วงต่อประธานพิจารณาการประท้วงคุณสมบัติของนักกีฬา และต้องยื่นประท้วงก่อนการแข่งขันหรือภายใน 
๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแต่สิ้นสุดการแข่งขัน ถ้าประท้วงไม่เป็นผลยึดเงินประกัน ๓๐๐ บาท 
  ๑๑.๑.๒ การประท้วงเทคนิคกีฬา ให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอนเป็นผู้ยื่นประท้วง โดยให้ยื่น
ประท้วงต่อประธานพิจารณาการประท้วงทางเทคนิค และต้องยื่นประท้วงก่อนการแข่งขันหรือภายใน ๒๔ 
ชั่วโมง นับตั้งแต่สิ้นสุดการแข่งขัน ถ้าประท้วงไม่เป็นผลยึดเงินประกัน ๓๐๐ บาท 
  



๑๑.๒ ในระหว่างที่มีการประท้วง การแข่งขันจะด าเนินการต่อไปตามก าหนดการแข่งขัน 
  การประท้วงต้องท าเป็นหนังสือ พร้อมระบุชื่อและลงลายมือชื่อ ผู้กล่าวหา และข้อเท็จจริงที่
เพียงพอรับฟังได้ว่ามีการกระท าผิดจริงพร้อมพยานหลักฐาน 
  เมื่อคณะกรรมการพิจารณาการประท้วงได้รับเรื่องกล่าวหานั้น ให้คณะกรรมการพิจารณาการ
ประท้วงท าการพิจารณาข้อกล่าวหาและต้องให้โอกาสผู้ถูกประท้วงชี้แจงข้อเท็จจริง ภายใน ๒๔ ชั่วโมง 
นับตั้งแต่รับค าประท้วง 
  การแจ้งให้ผู้ถูกประท้วงชี้แจงขอเท็จจริงนั้น ให้แจ้งให้ผู้ถูกประท้วงทราบโดยตรง และให้ผู้ถูก
ประท้วงยื่นค าแก้ค าประท้วง ภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับแต่ได้รับแจ้งค าประท้วง หากพ้นก าหนดดังกล่าวและผู้ถูก
ประท้วงไม่ยื่นแก้ค าประท้วง ให้คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงชี้ขาดค าประท้วงนั้นไปฝุายเดียว 
  ภายหลังยื่นค าประท้วง ถ้าผู้ประท้วงเพิกเฉยไม่ด าเนินการตามค าสั่งใดๆภายในเวลาที่
คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงก าหนด ให้ถือว่าผู้ประท้วงไม่ประสงค์จะด าเนินการประท้วงนั้นอีกต่อไป ให้
จ าหน่ายค าประท้วงนั้น และให้ยึดเงินประกันการประท้วง 
 ๑๑.๓ หากประท้วงเป็นผลให้ทีมนั้นถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน และเป็นกรณีที่มีการตรวจพบ
ภายหลังการแข่งขันเสร็จสิ้นแล้ว ให้ถือว่าการตัดสินเป็นโมฆะ และให้ทีมนั้นส่งถ้วยรางวัล และเงินรางวัลที่ได้รับ
คืน 
  หากการประท้วงเป็นผลในรอบแรก เพ่ือหาทีมเข้ารอบต่อไป โดยให้ พิจารณาเลื่อนทีมท่ี ได้
คะแนนรองลงมาข้ึนไปเล่นแทนตามข้ันตอน แต่ถ้าทีมที่มีคะแนนรองลงมีคะแนนเท่ากันใช้วิธีจับฉลาก 

๑๒. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
 ๑๒.๑ นักกีฬาต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดท่ีหน่วยงานราชการเป็นผู้ออกและมีรูป
ถ่ายให้น าตัวจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนลงท าการแข่งขันทุกครั้ง 
 ๑๒.๒ กรณี ทั้ง ๒ ทีม ไม่พร้อมที่จะลงท าการแข่งขันตามโปรแกรมท่ีได้ก าหนดไว้หรือผลออกจากการ
แข่งขัน ให้ยกเลิกการแขง่ขันคู่นั้น โดยยกเลิกผลการแข่งขันท่ีผ่านมาและไม่ได้ด าเนินการแข่งขันในเกมส์ต่อไป 
 ๑๒.๓ ทีมใดไม่มาท าการแข่งขันหรือเจตนาไม่ท าการแข่งขันให้ทันตามก าหนดการแข่งขันจะพิจารณา
ลงโทษห้ามแข่งขันในรายการที่เหลือและยกเลิกผลการแข่งขันที่ผ่านมาทั่งหมด ยกเว้นเหตุสุดวิสัยหรื อเหตุ
จ าเป็นอื่นใดให้ยื่นหนังสือชี้แจงต่อประธานคณะกรรมการอ านวยการแข่งขัน 

๑๒.๔ ในระหว่างการแข่งขันผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน นักกีฬา ผู้ควบคุมทีม และเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดในระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด หากผู้ใดหรือทีมใดไม่ปฏิบัติตามข้อก า หนดในระเบียบ
และกติกาการแข่งขัน  ให้ประธานคณะกรรมการอ านวยการแข่งขันจะพิจารณาตัดสิทธิ์ผู้นั้นหรือทีมนั้นออกจาก
การแข่งขันในครั้งนี้และครั้งต่อไป 
 ๑๒.๕ ทีมใดไม่พร้อมที่จะลงท าการแข่งขันตามโปรแกรมท่ีได้ก าหนดไว้หรือผลออกจากการแข่งขัน          
ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ 
 ๑๒.๖ ในกรณีท่ีน านักกีฬาที่ผิดคุณสมบัติมาท าการแข่งขัน ปรับเป็นแพ้ 
 ๑๒.๗ ตลอดเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับเป็นนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมท่ีดี 

 



 

๑๓ รางวัลการแข่งขัน 
 รุ่นอายุ ๑๒ ปี จะได้รับเงินรางวัลดังนี้ 

- ที่ ๑  ถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท   
- ที่ ๒  ถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท   
- ที่ ๓  ถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท   
- ที่ ๔  ถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท   

๑๔ การควบคุม 
 ๑๔.๑ หากปรากฏว่าเอกสารหลักฐานการสมัครของทีมใดเป็นเท็จ ถือว่าการสมัครครั้งนั้นเป็นโมฆะ
ตั้งแต่เริ่มแรก 
 หากทีมใดท าการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือให้นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน หรือใช้เอกสารเท็จ หรือส่ง
นักกีฬาที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบนี้เข้าแข่งขัน ทีมนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน 
 ๑๔.๒ ในกรณีนักกีฬา เจ้ าหน้าที่ หรือทีมใดก่อเหตุทะเลาะวิวาท และชกต่อยกัน จะถูกไล่ออกจากการ
แข่งขันและให้งดลงแข่งขันในนัดต่อไป ๑ ครั้ง 
 ๑๔.๓ กรณีนักกีฬา เจ้าหน้าที่ หรือทีมใดๆ แสดงพฤติกรรม เช่น การไม่ยอมรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้
ตัดสินการใช้ถ้อยค าที่เป็นการด่าทอต่างๆ กล่าววาจาที่ไม่สุภาพ นั้น จะถูกลงโทษไล่ออกจากการแข่งขัน                 
หากการกระท าผิดในครั้งแรกให้พักการปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันต่ออีก ๑ ครั้ง 
 ๑๔.๔ ทีมใดฝุาฝืนส่งนักกีฬาที่ถูกลงโทษให้พักการแข่งขันหรือกระท าผิดตามระเบียบ หากลงท าการ
แข่งขันให้ปรับทีมนั้นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล TMV CUP ครั้งที่ ๑  
***************************** 

ที.่...........................................  เขียนที.่........................................... 
 วันที่............................................................. 

เรื่อง    ขอส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขัน 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 

        ตามท่ี  โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมได้เปิดรับสมัครทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล ทมว . 
คัพ (TMV CUP) ครั้งที่ ๑ นั้น 

        ข้าพเจ้า...............................................................ผู้จัดการทีมมีความประสงค์ขอส่งทีมฟุตบอลโดย
ใช้ชื่อทีมในการแข่งขันครั้งนี้ว่า ทีมโรงเรียน.................................................................เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 
ครั้งนี้ด้วย พร้อมใบสมัครนี้ได้แนบหลักฐานประกอบการสมัครตามระเบียบการแข่งขันฯ ไว้เป็นการเรียบร้อย
แล้ว คือ 

     แผงติดรูปถ่ายของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 
     ใบรายชื่อนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ทีม 
     ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

ขอรับรองว่า หลักฐานต่างๆ ถือว่าครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบการแข่งขันฯ และจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือ
แก้ไขใดๆ อีกหลังจากส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานแล้ว อนึ่งหากทีมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บหรือ
ประสบอุบัติเหตุจากการแข่งขัน ทีมและนักกีฬาจะไม้เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น 

         จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 

                        ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                    (........................................................) 
                                        ต าแหน่ง................................................................... 

ผู้จัดการทีม......................................................... โทรศัพท.์..................................... โทรสาร.............................. 
ผู้ควบคุมทีม........................................................ โทรศัพท.์..................................... โทรสาร.............................. 
ผู้ฝึกสอน............................................................. โทรศัพท.์..................................... โทรสาร.............................. 
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน..................................................... โทรศัพท.์..................................... โทรสาร.............................. 
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน..................................................... โทรศัพท.์..................................... โทรสาร.............................. 



โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 
ทะเบียนรูปและรายช่ือผู้เล่น – เจ้าหน้าที่ทีม 

การแข่งขันฟุตบอล TMV CUP ครั้งที่ ๑  
ชื่อทีมโรงเรียน..................................................................... จังหวัด............................. รุ่นอายุ..................ปี 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ.................................  ชื่อ.................................       ชื่อ................................. ชื่อ................................. 
นามสกุล.......................  นามสกุล.......................       นามสกุล....................... นามสกุล........................ 
 
 
 
 
 
ชื่อ.................................  ชื่อ.................................       ชื่อ................................. ชื่อ................................. 
นามสกุล.......................  นามสกุล.......................       นามสกุล....................... นามสกุล........................ 
 
 
 
 
 
ชื่อ.................................  ชื่อ.................................       ชื่อ................................. ชื่อ................................. 
นามสกุล.......................  นามสกุล.......................       นามสกุล....................... นามสกุล........................ 
 
 
 
 
 
ชื่อ.................................  ชื่อ.................................       ชื่อ................................. ชื่อ................................. 
นามสกุล.......................  นามสกุล.......................       นามสกุล....................... นามสกุล........................ 
 
 



๒ 
 

 
 
 
 
ชื่อ...........................................  ชื่อ............................................        
นามสกุล.................................  นามสกุล..................................        
 
 
 
 
 
       
         
           ผู้จัดการทีม         ผู้ควบคุมทีม      ผู้ฝึกสอน 
ชื่อ...........................................  ชื่อ...............................................       ชื่อ............................................... 
นามสกุล..................................  นามสกุล.....................................       นามสกุล......................................
  
 
 
 
 
 
        ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน   ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 
ชื่อ...........................................  ชื่อ...............................................        
นามสกุล..................................  นามสกุล.....................................      
 
ขอรับรองคุณสมบัตินักกีฬาถูกต้องทุกประการ    การตรวจถูกต้อง 
 
 
   ลงชื่อ...............................................    ลงชื่อ................................................... 
    (.......................................................)    (............................................................)  
 ผู้จัดการทีม              รองผู้อ านวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 
 



ใบส่งรายชื่อนักกีฬาการแข่งขันฟุตบอล TMV CUP ครั้งที่ ๑ 

ทีม ................................................................................................................................................................ 

หมายเลขเสื้อ
ตรงกับแผงรูป 

ชื่อ – สกุล 
(ตัวบรรจง) 

หมายเหตุ 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ผู้จัดการทีม                                                               โทรศัพท์ (มือถือ) 
ผู้ฝึกสอน                                                                  โทรศัพท์ (มือถือ) 
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน                                                           โทรศัพท์ (มือถือ) 
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน                                                           โทรศัพท์ (มือถือ) 
เจ้าหน้าที่ทีม                                                              โทรศัพท์ (มือถือ) 
 



รายละเอียดการแข่งขันกีฬาเปตองนักเรียนอายุ ๑๒ ป ี 

๑. รุ่นอายุ   
๑๒ ปี (เกิด พ.ศ. ๒๕๔๙) 

๒. คุณสมบัติของนักกีฬาผู้สมัครเข้าแข่งขัน 
 ต้องเป็นนักเรียนในโรงเรียนที่สมัครเข้าแข่งขันเท่านั้น  

๓. การรับสมัครและแบ่งสาย 
 ๓.๑ ติดต่อขอรับใบสมัครได้ท่ีห้องธุรการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 
 ๓.๒ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๕ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ (หากพ้นก าหนดจะไม่
รับสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ) 
 ๓.๓ จับฉลากคู่แข่งขัน  วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เวลา ๐๙.๐๐ น.
(ก่อนการแข่งขัน) 

๔. จ านวนนักกีฬา 
 ๓.๑ ให้ส่งนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ โรงเรียนละ ๒ ทีม (ชาย ๒ ทีม /หญิง ๒ ทีม หรือทั้งทีม
ชายและทีมหญิง) 
 ๓.๒ จ านวนผู้เล่น ๓ คน (ส่งชื่อผู้เล่นได้ทีมละ ๕ คน) 

๕. การจัดการแข่งขัน 
 ๕.๑ ให้ใช้กติกาของสหพันธ์กีฬาเปตองนานาชาติ ให้การรับรอง และกติกาท่ีกรมพลศึกษาก าหนด 
 ๕.๒ การแข่งขันแบ่งเป็นประเภทดังนี้ 

- ทีมชาย 
- ทีมหญิง 

 ๕.๓ การหาทีมเข้าไปเล่นในรอบต่อไปในกรณีทีมที่มีคะแนนเท่ากัน 
  -  กรณีเท่ากัน ๒ ทีมให้ดูผลการแข่งขันที่พบกันมา 
  -  กรณีท่ีคะแนนเท่ากันมากกว่า๒ ทีม ให้ใช้วิธีจับฉลาก 
 ๕.๔ ก าหนดการแข่งขันในวันที่ ๑๓ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๖. รางวัลการแข่งขัน 
 รุ่นอายุ ๑๒ ปี จะได้รับเงินรางวัลดังนี้ 

- ที่ ๑  ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล จ านวนรางวัลละ  ๑,๐๐๐ บาท   
- ที่ ๒  ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล จ านวนรางวัลละ  ๕๐๐ บาท   
- ที่ ๓  ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล จ านวนรางวัลละ  ๓๐๐ บาท   

 
 
 
 



 
 
 
 

ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตองนักเรียนอายุ ๑๒ ปี ครั้งที่ ๑  
***************************** 

 
ชื่อทีมโรงเรียน..................................................................... จังหวัด............................... รุ่นอายุ...............ปี 
ประเภททีม  ชาย 
   หญิง 

 
 
 
 
 
ชื่อ.................................  ชื่อ.................................       ชื่อ................................. ชื่อ................................. 
นามสกุล.......................  นามสกุล.......................       นามสกุล....................... นามสกุล........................ 
 
 
 
 
 
 
                                        ผู้ควบคุมทีม                   ผู้ฝึกสอน 
ชื่อ.................................    ชื่อ.................................. ชื่อ.................................. 
นามสกุล.......................      นามสกุล........................   นามสกุล........................ 

 
 
ขอรับรองคุณสมบัตินักกีฬาถูกต้องทุกประการ    การตรวจถูกต้อง 
 
   ลงชื่อ...............................................    ลงชื่อ................................................... 
    (.......................................................)    (............................................................)  
 ผู้ควบคุมทีม         ผู้อ านวยการโรงเรียน........................................ 
 


