ที่ สป 0004 /519

สำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดสมุทรปรำกำร
989 ถ.สุขุมวิท ต.บำงปูใหม่ อ.เมือง สป 10280
26 พฤศจิกำยน 2561

เรื่อง ขอเชิญส่งทีมร่วมกำรแข่งขันฟุตบอลเยำวชนประชำชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศฯไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562
“15th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2019”
เรียน นำยอำเภอทุกอำเภอ/นำยกเทศมนตรี/นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล/ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ/ผู้จัดกำรทีม
สิ่งที่ส่งมำด้วย เอกสำรเข้ำร่วมกำรแข่งขันฟุตบอลเยำวชนประชำชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15
ประจำปี 2562 จำนวน 1 ชุด
ด้ ว ยจั ง หวั ด สมุ ท รปรำกำร โดยส ำนั ก งำนกำรท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ ำจั ง หวั ด สมุ ท รปรำกำรร่ ว มกั บ
กรมพลศึกษำ กระทรวงกำรท่องเที่ยและกีฬำจังหวัดสมุทรปรำกำร ดำเนินกำรจัดกำรแข่งขันฟุตบอลเยำวชนประชำชน
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 ฟุตบอลเยำวชนชำย รุ่นอำยุไม่เกิน 12 , 14 ,16 , 18 ปี
ฟุตบอลประชำชนชำย-หญิง เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดสมุทรปรำกำรเข้ำร่วมแข่งขันเป็นตัวแทนระดับเขต ต่อไป
เพื่อให้กำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขันฟุตบอลดังกล่ำว เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยบรรลุตำมวัตถุประสงค์
ส ำนั ก งำนกำรท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ ำจั ง หวั ด สมุ ท รปรำกำร เปิ ด รั บ สมั ค รระหว่ ำ งวั น ที่ 3 – 28 ธั น วำคม 2561
ณ ส ำนั ก งำนกำรท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ ำจั งหวัด สมุ ท รปรำกำร ในวั น เวลำรำชกำร จึ งขอเรีย นเชิ ญ ท่ ำนส่ งที ม เข้ ำร่ว ม
กำรแข่ งขั น ฟุ ต บอล ดั งกล่ ำว โดยติ ด ต่ อ สมั ค รเข้ ำร่ว มกำรแข่ งขั น กั บ นำยสมมำศ ทองเจริญ เจ้ ำหน้ ำที่ พ ลศึ ก ษำ
จังหวัดสมุทรปรำกำร โทร.08 1513 9450 , 0 2183 1005 และ 0 2707 6300
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป
ขอแสดงควำมนับถือ

กลุ่มส่งเสริมกีฬำและนันทนำกำร
โทรศัพท์ 0 – 2707 – 6300
โทรสำร 0 – 2183 – 1005
E-mail samutprakan@mots.go.th

ใบสมัครการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจาปี 2562
“15 th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2019”
ประเภท………………………………….…………
ที.่ ...................................

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

เรื่อง ขอส่งทีมเข้ำร่วมกำรแข่งขันฟุตบอลเยำวชนประชำชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562
เรียน ท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัด.............................
ตำมที่ จังหวัด............................... ได้เปิดรับสมัคร ทีมฟุตบอลเข้ำร่วมกำรแข่งขันฟุตบอลเยำวชน
และประชำชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด........................นั้น
ข้ำพเจ้ำ......................................................(ตำแหน่ง) ผู้จัดกำรทีมมีควำมประสงค์ขอส่งทีมฟุตบอล
เข้ำร่วมกำรแข่งขันฟุตบอลโดยใช้ชื่อทีม.........................................เข้ำร่วมกำรแข่งขันฟุตบอลเยำวชนและประชำชน
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 รุ่นอำยุ...........ปี/ประเภทประชำชน...........ครั้งนี้ด้วย พร้อมใบสมัครนี้
ได้แนบหลักฐำนประกอบกำรสมัครตำมระเบียบกำรแข่งขันไว้เป็นกำรเรียบร้อยแล้ว คือ
รำยชื่อนักกีฬำ และเจ้ำหน้ำที่ประจำทีม
แผงรูปถ่ำยของนักกีฬำและเจ้ำหน้ำที่ประจำทีม
3. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน โดยถ่ำยเอกสำรทั้งด้ำนหน้ำและด้ำนหลัง ลงลำยมือชื่อนักกีฬำ
4. สำเนำทะเบียนบ้ำน ลงลำยมือชื่อนักกีฬำ
5. สำเนำบัตรประกันสังคม ลงลำยมือชื่อนักกีฬำ
6. ใบรับรองกำรศึกษำของนักกีฬำฉบับตัวจริง (ตำมแบบฟอร์มที่กรมพลศึกษำกำหนดไว้)
ขอรับรองว่ำ หลักฐำนต่ำง ๆ ถือว่ำครบถ้วนถูกต้องตำมระเบียบกำรแข่งขัน ฯ และขอรับรองว่ำจะไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง
หรือแก้ไขใด ๆ อีกหลังจำกส่งใบสมัครพร้อมหลักฐำนแล้ว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป
ขอแสดงควำมนับถือ
................................................
(...............................................)
ผู้จัดกำรทีม...................................................โทรศัพท์.................................... โทรสำร.................................
ผู้ฝึกสอน......................................................โทรศัพท์.................................... โทรสำร.................................
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน.............................................โทรศัพท์.................................... โทรสำร.................................
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน.............................................โทรศัพท์. ................................... โทรสำร.................................
เจ้ำหน้ำที่ทีม................................................โทรศัพท์.................................... โทรสำร.................................

แผงรู ปนักกีฬาและเจ้ าหน้ าที่
การแข่ งขันฟุตบอลเยาวชนประชาชนชิงชนะเลิศแห่ งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๕ ประจาปี ๒๕๖๒
“15 th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2019”
**************************************************************

ชื่อทีม………………….……………………………..… รุ่น……………………..…………
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สกุล...........................
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ผูจ้ ดั การทีม

ผูฝ้ ึ กสอน

ผูช้ ่วย
ผูฝ้ ึ กสอน

ผูช้ ่วย
ผูฝ้ ึ กสอน

เจ้าหน้าที่
ทีม

ชื่อ…………………..

ชื่อ……………..……..

ชื่อ……………..……..

ชื่อ……………………..

ชื่อ…………….………..

ผู้จดั การทีม
โทร.............................

ผู้ฝึกสอน
โทร...................................

ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
โทร..............................

ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
โทร.................................

เจ้ าหน้ าทีท่ มี
โทร..................................

ขอรับรองว่าคุณสมบัตินกั กีฬาถูกต้องทุกประการ

การตรวจถูกต้อง

ลงชื่อ.................................................
(..............................................)
ผูจ้ ดั การทีม

ลงชื่อ................................................

(.................................................)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด........................
รายชื่อและภาพถ่ายนักกีฬาที่มีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม จานวน....................ราย (รอบชิงชนะเลิศ)

ชื่อ............................
นามสกุล......................

ชื่อ.............................
นามสกุล......................

ขอรับรองว่าคุณสมบัตินกั กีฬาถูกต้องทุกประการ
ลงชื่อ.................................................
(..............................................)
ผูจ้ ดั การทีม

ชื่อ.............................
นามสกุล.....................

ชื่อ...............................
นามสกุล.....................

ชื่อ..............................
นามสกุล.......................

การตรวจถูกต้อง
ลงชื่อ................................................

(.................................................)
ที่เที่ยวและกีฬาจังหวัด........................

ใบส่งรายชื่อนักกีฬาการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจาปี 2562
“15 th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2019”

***********************************************
ทีม/ โรงเรียน................................................ จังหวัด............................เขตการแข่งขันกีฬาที่........ประเภท/รุ่ น..................
หมายเลข
ชื่อ – สกุล (ตัวบรรจง)
ลายมือชื่อ
วัน /เดือน/ ปี เกิด
หมายเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ผู้จดั การทีม
ผู้ฝึกสอน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
เจ้ าหน้ าทีท่ มี

โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์

หมายเหตุ กำหนดให้หมำยเลข 1,18 เป็นผู้รักษำประตู ถ้ำมีผู้รักษำประตูคนที่ 3 ให้ใช้หมำยเลข 25

ที่ ................../.................

โรงเรี ยน.........................................................
....................................................................
....................................................................

หนังสือฉบับนี ้ให้ ไว้ เพื่อรับรองว่า………………………………………………………………..
เกิดวันที่............เดือน........................................พ.ศ. .......................... ปั จจุบนั อายุ...........ปี เลขประจาตัว
นักเรี ยน....................................................ขณะนี ้กาลังศึกษาอยูใ่ นชัน..................................................เป็
้
น
นักเรี ยนของโรงเรี ยน.........................................................................อาเภอ..............................................
จังหวัด........................................... โทรศัพท์............................................. จริง
ให้ ไว้ ณ วันที่.................................................

รู ปภาพ
นักกีฬา

ลงชื่อ..............................................
(.............................................)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน......................................................
(ลงนามพร้อมประทับตราโรงเรี ยน)

ลงชื่อ..............................................
(.............................................)
นายทะเบียนโรงเรี ยน
(ลงนามพร้อมประทับตราโรงเรี ยน)
หมายเหตุ 1. ใช้ในกรณี นกั กีฬาสังกัดโรงเรี ยนภาครัฐ
2. ใช้ในรุ่ นอายุ 12 ปี 14 ปี 16 ปี และ 18 ปี

ประทับตรา
ที่ ................../.................

โรงเรี ยน.........................................................
....................................................................
วันที่.........เดือน............................พ.ศ. ....................

ข้ าพเจ้ า.........................................................................................ตาแหน่งผู้รับใบอนุญาต
โรงเรี ยน.................................................เขตพื ้นที่การศึกษา....................เขต..........อาเภอ...........................
จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ติดต่อ
ขอรับรองสถานภาพการเป็ นนักเรี ยนของ..……………………………………………………..
เลขประจาตัวนักเรี ยน......................................เกิดวันที่............เดือน...............................พ.ศ. ...................
ปั จจุบนั อายุ...........ปี ขณะนี ้กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับชัน...........ของโรงเรี
้
ยน..................................................
จริง
ให้ ไว้ ณ วันที่.................................................

รู ปภาพ
นักกีฬา

ลงชื่อ..............................................
(.............................................)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน......................................................
(ลงนามพร้อมประทับตราโรงเรี ยน)

ลงชื่อ..............................................
(.............................................)
นายทะเบียนโรงเรี ยน
(ลงนามพร้อมประทับตราโรงเรี ยน)
หมายเหตุ 1. ใช้ในกรณี นกั กีฬาสังกัดโรงเรี ยนภาคเอกชน
2. ใช้ในรุ่ นอายุ 12 ปี 14 ปี 16 ปี และ 18 ปี

