
 
ขอเชิญนักเรียนสมัครเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล ๗ คน วันเด็กแห่งชาติ ราชมงคลน่าน ประจําปี ๒๕๖๒ 

*********************** 
ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้กําหนดจัดโครงการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน วัน

เด็กแห่งชาติ ราชมงคลน่าน ประจําปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๑-๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน  จึงขอเชิญนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขัน รายละเอียดดังน้ี 

๑. กําหนดวันรับสมัคร และสถานท่ีรับสมัคร 
  - เริ่มรับสมัครต้ังแต่บัดน้ี - ๙ มกราคม ๒๕๖๒  (ในวันเวลาราชการ)  ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่น
ใบสมัคร ได้ที่แผนกงานกิจการนักศึกษา ช้ัน ๒ กองการศึกษา น่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
เท่าน้ัน โทร. ๐ ๕๔๗๑ ๐๒๕๙ ต่อ ๗๑๑๘ 
 
 ๒. คุณสมบัติของนักกีฬา 
  ผู้สมัครเข้าแข่งขัน ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปน้ี 
   - นักกีฬาฟุตบอล ประเภทชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี  (เกิด พ.ศ.๒๕๔๙) 
    - นักกีฬาฟุตบอล ประเภทชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี  (เกิด พ.ศ.๒๕๔๖) 
 
 ๓. หลักฐานประกอบการสมัครเข้าแข่งขัน 
  ให้ทีมที่เข้าแข่งขันส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานแนบ ที่สมบูรณ์ให้เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันเป็นผู้เก็บ
รักษาไว้ ได้แก่ 
   - รูปถ่ายขนาด ๑.๕ น้ิว คนละ ๑ รูป ติดบนแผงรูป (ตามแบบ) รูปถ่ายนักกีฬา และ
เจ้าหน้าที่ (รูปถ่ายจริง หน้าตรง ไม่สวมหมวก และแว่นตาดํา) 
   - สําเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
   - ในวันแข่งขันให้นักกีฬานําบัตรประชาชนมาด้วย เพ่ือตรวจสอบก่อนลงแข่งขัน 
 
 ๔. การจัดการแข่งขัน 
  - กําหนดจัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออก ในวันที่ ๑๑-๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ ทั้งน้ีทางผู้จัดการ
แข่งขันอาจพิจารณาจัดในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ เพียงวันเดียว (ขึ้นอยู่กับจํานวนทีมที่สมัครแข่งขัน) 
 
 ๕. รางวัลการแข่งขัน  
  ประเภทอายุไม่เกิน ๑๒ ปี   
           - ชนะเลิศ        ได้รับเงิน ๑,๕๐๐ บาท   (พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร) 
           - รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  ได้รับเงิน ๑,๒๐๐ บาท   (พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร) 
           - รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  ได้รับเงิน ๑,๐๐๐ บาท   (พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร) 
   ประเภทอายุไม่เกิน ๑๕ ปี   
          - ชนะเลิศ        ได้รับเงิน ๑,๕๐๐ บาท   (พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร) 
           - รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  ได้รับเงิน ๑,๒๐๐ บาท   (พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร) 
           - รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  ได้รับเงิน ๑,๐๐๐ บาท   (พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร)) 
 



ใบสมัครส่งทีมฟุตบอล ๗ คน 
วันเด็กแห่งชาติ ราชมงคลน่าน ประจําปี ๒๕๖๒ 

 
                                                                          เขียนที่............................................................. 
                                                                                   ............................................................. 

                                        
                                                               วันที.่..........เดือน......................... พ.ศ. .................. 

 
เรื่อง การแข่งขันฟุตบอล ๗ คน วันเด็กแห่งชาติ ราชมงคลน่าน ประจําปี ๒๕๖๒ 
เรียน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
 
  ข้าพเจ้า.............................................................ที่อยู่ เลขที่.........หมู่ที่........ตําบล............................. 
อําเภอ............................... จังหวัด......................... สถานที่ทํางาน.............................................................................. 
ตําแหน่ง.........................................เป็นผู้จัดการทีม........................................................... มีความประสงค์จะส่งทีม
เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน วันเด็กแห่งชาติ ราชมงคลน่าน ประจําปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๑-๑๒ มกราคม 
๒๕๖๒ ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน  
  ข้าพเจ้าจะรับผิดชอบในการควบคุมดูแลนักกีฬาทั้งทีมของข้าพเจ้า ให้ปฏิบัติตามกติกา และ
ระเบียบข้อตกลงของการแข่งขันในครั้งน้ีด้วยความเรียบร้อย ทั้งน้ีได้นําเอกสารมายื่นต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครดังน้ี 
     ใบรายช่ือนักกีฬา พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
     แผงรูปถ่ายนักกีฬา 
     อ่ืนๆ (ถ้ามี)................................................................................. 
   
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
       
         ลงช่ือ........................................... 
        (.....................................................) 
                        ผู้จัดการทีม 

 
 
 

 
 



 
แผงรูปนักกีฬา ทีม................................................................ 

การแข่งขันฟุตบอล ๗ คน วันเด็กแห่งชาติ ราชมงคลน่าน ประจําปี ๒๕๖๒ 
 

  รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี (พ.ศ.๒๕๔๙)     รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี (พ.ศ.๒๕๔๖)    
 

   

 

   

ผู้จัดการทีม ช่ือ................................   ผู้ควบคุมทีม ช่ือ................................     ผู้ฝกึสอน ช่ือ................................ 
               สกุล.............................                   สกุล..............................    สกุล............................. 
เบอร์โทรศัพท์..................................    เบอร์โทรศัพท์..................................    เบอร์โทรศัพท์.............................. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

ใบรายชื่อนักกีฬา 

ชื่อ................................... 
สกุล.................................

 

รูปถ่ายขนาด 
๑.๕ นิ้ว 

 

รูปถ่ายขนาด 
๑.๕ นิ้ว 

 

รูปถ่ายขนาด 
๑.๕ นิ้ว 

 

รูปถ่ายขนาด 
๑.๕ นิ้ว 

ชื่อ................................... 
สกุล.................................

ชื่อ................................... 
สกุล.................................

ชื่อ................................... 
สกุล.................................

 

รูปถ่ายขนาด 
๑.๕ นิ้ว 

 

รูปถ่ายขนาด 
๑.๕ นิ้ว 

 

รูปถ่ายขนาด 
๑.๕ นิ้ว 

 

รูปถ่ายขนาด 
๑.๕ นิ้ว 

ชื่อ................................... 
สกุล.................................

ชื่อ................................... 
สกุล.................................

ชื่อ................................... 
สกุล.................................

ชื่อ................................... 
สกุล.................................

 

รูปถ่ายขนาด 
๑.๕ นิ้ว 

 

รูปถ่ายขนาด 
๑.๕ นิ้ว 

 

รูปถ่ายขนาด 
๑.๕ นิ้ว 

 

รูปถ่ายขนาด 
๑.๕ นิ้ว 

ชื่อ................................... 
สกุล.................................

ชื่อ................................... 
สกุล.................................

ชื่อ................................... 
สกุล.................................

ชื่อ................................... 
สกุล.................................



ฟุตบอล ๗ คน วันเด็กแห่งชาติ ราชมงคลน่าน ประจําปี ๒๕๖๒ 
ชื่อทีม...................................................................... 

 
          รุน่อายุไม่เกิน ๑๒ ปี (พ.ศ.๒๕๔๙)     รุน่อายุไม่เกิน ๑๕ ปี (พ.ศ.๒๕๔๖)    

 
ลําดับที ่ ชื่อ - สกุล หมายเลขเสื้อ 

๑   
๒   
๓   
๔   
๕   
๖   
๗   
๘   
๙   
๑๐   
๑๑   
๑๒   

  ผู้จัดการทีม 
  ผู้ฝึกสอน 
  ผู้ควบคุมทีม 

 
 ** หมายเหตุ  ในวันแข่งขันให้นําบัตรประชาชนมาด้วย เพ่ือตรวจสอบก่อนลงแข่งขัน  


