
 

 

ใบสมคัรนักกีฬา 
การแข่งขนักีฬาแห่งชาติ ครัง้ท่ี 48 (พ.ศ.2566) จงัหวดักาญจนบรีุ 

(ENTRY  FORM  BY  NAME  I) 
                 ภาค                   จงัหวดั 

  

                        วนัที ่............. เดอืน ............................................. พ.ศ. ......................... 
1.ประวติั 
 ค ำน ำหน้ำชื่อ ..................... ชื่อ....................................................................... นำมสกุล ........................................................................... 

 เพศ ....................... สญัชำต ิ......................... เกดิวนัที ่.................. เดอืน ................................................. พ.ศ. ..................................... 

 จงัหวดัทีเ่กดิ .................................................... อำยุ ........... ปี ........... เดอืน น ้ำหนัก .................... กก. สว่นสงู .............................. ซม. 

 เลขบตัรประจ ำตวัประชำชน 13 หลกั     

 ต ำหนิหรอืแผลเป็นที ่............................................................ สถำนภำพกำรศกึษำ        ก ำลงัศกึษำ          จบกำรศกึษำแลว้ 

 ชื่อสถำนศกึษำ/สถำนทีท่ ำงำน .................................................................................................................................................................... 

 เลขที.่.......................... ถนน ....................................... ต ำบล/แขวง ...................................... อ ำเภอ/เขต ................................................. 

 จงัหวดั .................................................... รหสัไปรษณีย ์.................................................โทรศพัท.์............................................................ 

2. กำรยื่นสมคัรเข้ำแข่งขนั 
ขา้พเจา้มชีือ่อยูใ่นทะเบยีนบา้นเลขที ่........................ต าบล/แขวง .......................................อ าเภอ/เขต....................................... 

จงัหวดั .....................................โทรศพัท(์มอืถอื)..................................................ขอสมคัรเข้าแข่งขนักีฬาแห่งชาติ ครัง้ท่ี 48      

จงัหวดักาญจนบรีุ ในนามสงักดั จงัหวดัชลบรีุ  มหีน้าที ่ นักกีฬา  ชนิดกฬีา  

รุน่/ประเภท (โปรดระบุ) (1).................................................(2)............................................(3).....................................................  

(4)............................................(5)............................................(6)...............................................(7)............................................. 

3. ข้าพเจ้าขอรบัรองว่าข้อความดงักล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และได้สมคัรเข้าแข่งขนัด้วยความสมคัรใจ                                          
หากเกิดความเสียหายต่อรา่งกายหรอืทรพัยสิ์นจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทัง้ส้ิน 

   

      (ลำยมอืชื่อ) .................................................................................. ผูย้ื่นใบสมคัร 

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

                                             (ลำยมอืชื่อ) ................................................................................ ผูร้บัใบสมคัรเขำ้แขง่ขนั                    
                                           (นำงสำวสุชญำ   จิตสว่ำง)                         จงัหวดัตน้สงักดั                                                                                                                                        

เจ้ำหน้ำท่ีสมำคมกีฬำแห่งจงัหวดัชลบุรี 

                 (ลำยมอืชื่อ)  ............................................................................ นำยก/เลขำธกิำรสมำคมกฬีำ 
                                               (นำยสมัฤทธ์ิ   พงษ์วิรตัน์)                   จงัหวดัตน้สงักดั     
                                          เลขำธิกำรสมำคมกีฬำแห่งจงัหวดัชลบุรี 

 

ตดิรปูถ่ำยหน้ำตรง 
ไมส่วมหมวก 

ไมส่วมแว่นตำด ำ 
ขนำด  1  นิ้ว 

จ ำนวน  2  รปู 

 
 1 
11 

     ชลบรีุ 

*** แนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน  (พร้อมรบัรองส ำเนำถกูต้อง) จ ำนวน 1 ฉบบั *** 



 

 

ใบสมคัร ผูจ้ดัการทีม/ผูค้วบคมุทีม/ผู้ฝึกสอนฯ                          
การแข่งขนักีฬาแห่งชาติ ครัง้ท่ี 48 (พ.ศ.2566) ณ จงัหวดักาญจนบรีุ 

( ENTRY  FORM  BY  NAME  I ) 
              ภาค                    จงัหวดั 

  

                        วนัที ่............. เดอืน ............................................. พ.ศ. .............................. 
1. ประวติั 
 ค ำน ำหน้ำชื่อ ..................... ชื่อ....................................................................... นำมสกุล ........................................................................... 

 เพศ ....................... สญัชำต ิ......................... เกดิวนัที ่.................. เดอืน ................................................. พ.ศ. ..................................... 

 จงัหวดัทีเ่กดิ .................................................... อำยุ ........... ปี ........... เดอืน น ้ำหนัก .................... กก. สว่นสงู .............................. ซม. 

 เลขบตัรประจ ำตวัประชำชน 13 หลกั       

 ต ำหนิหรอืแผลเป็นที ่........................................................................ สถำนภำพกำรศกึษำ           

 ชื่อสถำนศกึษำ/สถำนทีท่ ำงำน .................................................................................................................................................................... 

 เลขที.่.......................... ถนน ....................................... ต ำบล/แขวง .........................................อ ำเภอ/เขต ............................................... 

 จงัหวดั .................................................... รหสัไปรษณีย ์...................................................โทรศพัท.์......................................................... 

2. กำรยื่นสมคัรเข้ำแข่งขนั 
ขำ้พเจำ้มชีือ่อยูใ่นทะเบยีนบำ้นเลขที ่..................ต ำบล/แขวง ....................................อ ำเภอ/เขต............................................... 

จงัหวดั ...................................โทรศพัท(์มอืถอื).......................................................ขอสมคัรเขำ้แขง่ขนักฬีำแห่งชำต ิครัง้ที ่48  

จงัหวดักำญจนบุร ีในนำมสงักดั จงัหวดัชลบุร ีมหีน้ำทีเ่ป็น ผูจ้ดักำรทมี / ผูค้วบคุมทมี / ผูฝึ้กสอน / ผูช้่วยผูฝึ้กสอน / เจำ้หน้ำทีท่มี                    

อื่นๆ (โปรดระบุ) ........................................................................ชนิดกฬีำ  

3. ข้าพเจ้าขอรบัรองว่าข้อความดงักล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และได้สมคัรเข้าแข่งขนัด้วยความสมคัรใจ                                          
หากเกิดความเสียหายต่อรา่งกายหรอืทรพัยสิ์นจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทัง้ส้ิน 

     

     (ลำยมอืชื่อ) ....................................................................................... ผูย้ื่นใบสมคัร 

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

 

                         (ลำยมอืชื่อ) ...................................................................................... ผูร้บัใบสมคัรเขำ้แขง่ขนั                    
                         (นำงสำวสุชญำ   จิตสว่ำง)              จงัหวดัตน้สงักดั                                                                                                                             

เจ้ำหน้ำท่ีสมำคมกีฬำแห่งจงัหวดัชลบุรี 

     (ลำยมอืชื่อ) ....................................................................................... นำยก/เลขำธกิำรสมำคมกฬีำ 

                                   (นำยสมัฤทธ์ิ     พงษ์วิรตัน์)              จงัหวดัตน้สงักดั   
          เลขำธิกำรสมำคมกีฬำแห่งจงัหวดัชลบุรี 

 

ก ำลงัศกึษำ 
จบกำรศกึษำแลว้ 

 

ตดิรปูถ่ำยหน้ำตรง 
ไมส่วมหมวก 

ไมส่วมแว่นตำด ำ 
ขนำด 1  นิ้ว 

จ ำนวน  2  รปู  1 
11 

      ชลบุร ี

 *** แนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน  (พร้อมรบัรองส ำเนำถกูต้อง) จ ำนวน 1 ฉบบั *** 


