
ใบสมัครแข่งขันกีฬา  “อบต.เฉลียงเกมส์  ครั้งที่  ๑๔” 
 

วันที่.............เดือน  .........................   พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
ทีมกีฬาบ้าน....................................................................................  
หมู่ที่...........   ต าบลเฉลียง      อ าเภอครบุรี    จังหวัด

นครราชสีมา 
 

เรื่อง  ขอสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา   “อบต.เฉลียงเกมส์  ครั้งที่  ๑๔” 
 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

 ข้าพเจ้า.............................................................................อายุ............ปี  อยู่บ้าน เลขที่..............หมู่ที่............ 
บ้าน.........................................................................    ต าบลเฉลียง       อ าเภอครบุรี         จังหวัดนครราชสีมา 
ต าแหน่ง......................................................................... .............................................................................................  
 ขอส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา  “อบต.เฉลียงเกมส์  ครั้งที่  ๑๔”  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕60   ข้าพเจ้ามี
ความเข้าใจ  และได้รับทราบระเบียบข้อบังคับ  กติกา  การแข่งขันเป็นอย่างดี  ยินดีส่งทมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ดังนี้ 
  ๑.  (   )  ฟุตบอลชาย    ๒.  (   )  ฟุตบอลชายอายุ ๔๐ ปี ขึ้น 
  ๓.  (   )  ฟุตบอลหญิง    ๔.  (   )  วอลเลย์บอล  หญิง 
  ๕.  (   )  วอลเลย์บอล  ชาย   ๖.  (   )  เปตอง  หญิง 
  ๗.  (   )  เซปัคตะกร้อ  ชาย   8   (   )  เปตอง  ชาย 
  9.  (  )  เซปัคตะกร้อ  หญิง 
ในการนี้ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้บุคคลต่อไปนี้เป็นผู้รับผิดชอบควบคุมทีม  นักกีฬาบ้าน............................................. 
 ๑......................................................................... ..............................ผู้ควบคุมทีม 
 ๒.......................................................................................................ผู้ชว่ยผู้ควบคุมทีม  
 ๓...................................................................................... .................ผู้ชว่ยผู้ควบคุมทีม 
 

 ข้าพเจ้าได้น าเงินประกันทีมฟุตบอล  (ชาย , หญิง)  จ านวน........................บาท    พร้อมกับได้แนบเอกสาร
หลักฐานนักกีฬาแต่ละประเภทตามที่ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันก าหนดมาด้วย 
 

      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
     (......................................................) 
        ผู้จัดการทีม 
 

หมายเหตุ  ต้องการส่งกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันประเภทใดให้ขีดเครื่องหมาย  ( / )  หน้ากีฬาประเภทนั้น ๆ 
     และส่งใบสมัครไม่เกินวันที่  ......   เดือน  12  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕60 
 
 
 
 
 



ใบสมคัรแข่งขนักฬีาเซปัคตะกร้อ     
(   )  ประชาชนทัว่ไปชาย   (      )  ประชาชนทัว่ไปหญงิ                 

“ อบต.เฉลยีงเกมส์   คร้ังที ่ ๑๔” 
 

วนัท่ี......................เดือน..................................พ.ศ.................... 
 

ช่ือทีม...................................................................... 
บา้น.............................................หมู่ท่ี............ต  าบลเฉลียง   อ าเภอครบุรี    จงัหวดันครราชสีมา 

 

เร่ือง  ขอสมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาเซปัคตะกร้อ  “อบต.เฉลียงเกมส์  คร้ังท่ี ๑๔” 
 

เรียน   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

  ขา้พเจา้..............................................................................อาย.ุ.........ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี............หมู่ท่ี
......... 
บา้น...........................................ต  าบลเฉลียง  อ าเภอครบุรี  จงัหวดันครราชสีมา  ต าแหน่ง
............................................... 
ขอส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาเซปัคตะกร้อ     “อบต.เฉลียงเกมส์     คร้ังท่ี ๑๔”      ขา้พเจา้มีความเขา้ใจ     
ไดรั้บทราบระเบียบ   ขอ้บงัคบั     กติกาการแข่งขนักีฬาเป็นอยา่งดี     ยนิดีส่งทีมนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนัดงั
รายช่ือต่อไปน้ี 
 

 1.......................................................................................อาย.ุ............ปี  ไซส์เส้ือ........................................ 
 2.......................................................................................อาย.ุ............ปี  ไซส์เส้ือ........................................ 
 3.......................................................................................อาย.ุ............ปี  ไซส์เส้ือ........................................ 
 4.......................................................................................อาย.ุ............ปี  ไซส์เส้ือ........................................ 
 5.......................................................................................อาย.ุ............ปี  ไซส์เส้ือ........................................ 
 

 พร้อมกบัไดแ้นบเอกสารหลกัฐานนกักีฬา  ตามท่ีทางคณะกรรมการจดัการแข่งขนัก าหนดมาดว้ย 
 

        ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
     (...........................................................) 
             ผูจ้ดัการทีม 
 

หมายเหตุ    เอกสารหลกัฐานไดแ้ก่  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  ,  ส าเนาทะเบียนบา้น 
  



 
ใบสมัครแข่งขันกีฬาเปตอง      (    )  ชาย       (   )  หญิง 

“ อบต.เฉลียงเกมส ์  ครัง้ที่  ๑๔” 
 

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

ชื่อทีม...................................................................... 
บ้าน.............................................หมู่ที่............ต าบลเฉลียง   อ าเภอครบุรี    จังหวัดนครราชสีมา 

 

เรื่อง  ขอสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง    “อบต.เฉลียงเกมส์  ครั้งที่ ๑๔” 
 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

  ข้าพเจ้า..............................................................................อายุ..........ปี  อยู่บ้านเลขท่ี....... .....หมู่ที่
......... 
บ้าน...........................................ต าบลเฉลียง  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา  ต าแหน่ง
............................................... 
ขอส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง     “อบต.เฉลียงเกมส์    ครั้งที่ ๑๔”     ข้าพเจ้ามีความเข้าใจ     ได้รับ
ทราบระเบียบ    ข้อบังคับ    กติกาการแข่งขันกีฬาเป็นอย่างดี      ยินดีส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันดังรายชื่อ
ต่อไปนี้ 
 

 ๑.......................................................................................อายุ.............ปี  ไซส์เสื้อ......................................... 
 ๒.......................................................................................อายุ.............ปี  ไซส์เสื้อ......................................... 
 ๓................................................................................... ....อายุ.............ปี  ไซส์เสื้อ......................................... 
 ๔.......................................................................................อายุ.............ปี  ไซส์เสื้อ......................................... 
 ๕.......................................................................................อายุ.............ปี  ไซส์เสื้อ......................................... 
 

 พร้อมกับได้แนบเอกสารหลักฐานนักกีฬา  ตามที่ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันก าหนดมาด้วย 
 

        ขอแสดงความนับถือ 
 
 

     (...........................................................) 
             ผู้จัดการทีม 
 
 
 
หมายเหตุ    เอกสารหลักฐานได้แก่  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ,  ส าเนาทะเบียนบ้าน  
 
 
 
 
 
 



 
 

ใบสมัครแข่งขันกีฬาฟุตบอล “ อบต.เฉลียงเกมส์   ครั้งที่  ๑๔” 
 

(     )   ชาย  (      )  หญิง 
 

วันท่ี......................เดือน..................................พ.ศ.................... 
 

ช่ือทีม...................................................................... 
บ้าน.............................................หมู่ที่............ต าบลเฉลียง   อ าเภอครบุรี    จังหวัดนครราชสีมา 

 

เรื่อง  ขอสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล    “อบต.เฉลียงเกมส์  ครั้งท่ี ๑๔” 
 

เรียน   นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลเฉลียง 
 

  ข้าพเจ้า......................................................................................อายุ..............ปี  อยู่บ้านเลขท่ี............หมู่ที่............ 
บ้าน...........................................ต าบลเฉลียง   อ าเภอครบรุี   จังหวัดนครราชสีมา   ต าแหน่ง............................................................. 
ขอส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหญิง    “อบต.เฉลยีงเกมส์    ครั้งท่ี ๑๔”     ข้าพเจ้ามีความเข้าใจ     ได้รับทราบ
ระเบียบ   ข้อบังคับ   กติกาการแข่งขันกีฬาเป็นอย่างดี    ยินดีส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันดังรายชื่อต่อไปนี ้
 ๑.......................................................................................อายุ.............ปี  ไซส์เสื้อ.......................................................... 
 ๒.......................................................................................อายุ.............ปี  ไซส์เสื้อ.......................................................... 
 ๓.......................................................................................อายุ.............ปี  ไซส์เสื้อ.......................................................... 
 ๔.......................................................................................อายุ.............ปี  ไซส์เสื้อ.......................................................... 
 ๕.......................................................................................อายุ.............ปี  ไซส์เสื้อ.......................................................... 
 ๖.......................................................................................อายุ.............ปี  ไซส์เสื้อ.......................................................... 
 ๗.......................................................................................อายุ.............ปี  ไซส์เสื้อ.......................................................... 
 ๘.......................................................................................อายุ.............ปี  ไซส์เสื้อ.......................................................... 
 ๙.......................................................................................อายุ.............ปี  ไซส์เสื้อ.......................................................... 
            ๑๐.....................................................................................อายุ.............ปี  ไซสเ์สื้อ.......................................................... 
            ๑๑.....................................................................................อายุ.............ปี  ไซสเ์สื้อ.......................................................... 
            ๑๒.....................................................................................อายุ.............ปี  ไซสเ์สื้อ.......................................................... 
            ๑๓.....................................................................................อายุ.............ปี  ไซสเ์สื้อ.......................................................... 
 ๑๔.....................................................................................อายุ.............ปี  ไซสเ์สื้อ.......................................................... 
 ๑๕.....................................................................................อายุ.............ปี  ไซสเ์สื้อ.......................................................... 
 ๑๖.....................................................................................อายุ.............ปี  ไซสเ์สื้อ.......................................................... 
 ๑๗.....................................................................................อายุ.............ปี  ไซสเ์สื้อ.......................................................... 
 ๑๘.....................................................................................อายุ.............ปี  ไซสเ์สื้อ.......................................................... 
 ๑๙.....................................................................................อายุ.............ปี  ไซสเ์สื้อ.......................................................... 
 ๒๐.....................................................................................อายุ.............ปี  ไซสเ์สื้อ.......................................................... 
 

 พร้อมกับได้แนบเอกสารหลักฐานนักกีฬา  ตามที่ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันก าหนดมาด้วย 
 

      ขอแสดงความนับถือ 
 
     (...............................................................) 
      ผู้จัดการทีม 
 
 



 
ใบสมัครแข่งขันกีฬาฟุตบอล (ชาย) อายุ 40 ปี  ขึ้นไป   “ อบต.เฉลียงเกมส์   ครั้งที่  ๑4” 

 

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

ชื่อทีม...................................................................... 
บ้าน.............................................หมู่ที่............ต าบลเฉลียง   อ าเภอครบุรี    จังหวัดนครราชสีมา 

 
เรื่อง  ขอสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล  “อบต.เฉลียงเกมส์  ครั้งที่ ๑4” 
 
เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 
  ข้าพเจ้า.....................................................อายุ..............ป ี อยู่บ้านเลขท่ี............หมู่ที่............ 
บ้าน..............................ต าบลเฉลียง   อ าเภอครบุรี   จังหวัดนครราชสีมา   ต าแหน่ง..................................... 
ขอส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย    “อบต.เฉลียงเกมส์    ครั้งที่ ๑4”     ข้าพเจ้ามีความเข้าใจ     
ได้รับทราบ 
 
ระเบียบ   ข้อบังคับ   กติกาการแข่งขันกีฬาเป็นอย่างดี    ยินดีส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันดังรายชื่อต่อไปนี้ 
 

 ๑.......................................................................................อายุ.............ปี  ไซส์เสื้อ.......................................................... 
 ๒.......................................................................................อายุ.............ปี  ไซส์เสื้อ.......................................................... 
 ๓.......................................................................................อายุ.............ปี  ไซส์เสื้อ.......................................................... 
 ๔.......................................................................................อาย.ุ............ปี  ไซส์เสื้อ.......................................................... 
 ๕.......................................................................................อายุ.............ปี  ไซส์เสื้อ.......................................................... 
 ๖.......................................................................................อายุ.............ปี  ไซส์เสื้อ......................................................... 
 ๗.......................................................................................อายุ.............ปี  ไซส์เสื้อ.......................................................... 
 ๘.......................................................................................อายุ.............ปี  ไซส์เสื้อ.......................................................... 
 ๙.......................................................................................อายุ.............ปี  ไซส์เสื้อ.......................................................... 
            ๑๐......................................................................................อายุ.............ปี  ไซสเ์สื้อ..................................................... 
            ๑๑......................................................................................อายุ.............ปี  ไซสเ์สื้อ..................................................... 
            ๑๒......................................................................................อายุ.............ปี  ไซสเ์สื้อ..................................................... 
            ๑๓......................................................................................อายุ.............ปี  ไซสเ์สื้อ..................................................... 
            ๑๔......................................................................................อายุ.............ปี  ไซสเ์สื้อ..................................................... 
            ๑๕......................................................................................อายุ.............ปี  ไซสเ์สื้อ..................................................... 
            ๑๖......................................................................................อายุ.............ปี  ไซสเ์สื้อ....................................................... 
            ๑๗......................................................................................อายุ.............ปี  ไซสเ์สื้อ....................................................... 
            ๑๙......................................................................................อายุ.............ปี  ไซสเ์สื้อ....................................................... 
 20……………………………………………………………………………อายุ.............ปี  ไซสเ์สื้อ........................................................ 
 

 พร้อมกับได้แนบเอกสารหลักฐานนักกีฬา  ตามที่ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันก าหนดมาด้วย 
 

      ขอแสดงความนับถือ 
 
     (...............................................................) 
      ผู้จัดการทีม



ใบสมัครแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล  (    )    ชาย     (    )   หญิง 
“ อบต.เฉลียงเกมส ์  ครัง้ที่  ๑๔” 

 

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

ชื่อทีม...................................................................... 
บ้าน.............................................หมู่ที่............ต าบลเฉลียง   อ าเภอครบุรี    จังหวัดนครราชสีมา 

 

เรื่อง  ขอสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล   “อบต.เฉลียงเกมส์  ครั้งที่ ๑3” 
 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

  ข้าพเจ้า..............................................................................อายุ..........ปี  อยู่บ้านเลขท่ี.... ........หมู่ที่
......... 
บ้าน...........................................ต าบลเฉลียง  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา  ต าแหน่ง
............................................... 
ขอส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล   “อบต.เฉลียงเกมส์    ครั้งที่ ๑๔”    ข้าพเจ้ามีความเข้าใจ         
ได้รับทราบระเบียบ    ข้อบังคับ    กติกาการแข่งขันกีฬาเป็นอย่างดี      ยินดีส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน            
ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
 ๑............................................................................  อายุ.............ปี    ไซส์เสื้อ......................................... 
 ๒............................................................................  อายุ.............ปี    ไซส์เสื้อ......................................... 
 ๓............................................................................  อายุ.............ปี    ไซส์เสื้อ......................................... 
 ๔............................................................................  อายุ.............ปี    ไซส์เสื้อ......................................... 
 ๕............................................................................  อายุ.............ปี    ไซส์เสื้อ......................................... 
 ๖............................................................................. อายุ.............ปี    ไซส์เสื้อ......................................... 
 ๗............................................................................. อายุ.............ปี    ไซส์เสื้อ......................................... 
 ๘............................................................................. อายุ.............ปี    ไซส์เสื้อ......................................... 
 ๙............................................................................. อายุ.............ปี    ไซส์เสื้อ......................................... 
             ๑๐......................................................................... อายุ.............ปี    ไซส์เสื้อ......................................... 
             ๑๑......................................................................... อายุ.............ปี    ไซส์เสื้อ......................................... 
             ๑๒.......................................................................... อายุ.............ปี    ไซส์เสื้อ......................................... 
 

 พร้อมกับได้แนบเอกสารหลักฐานนักกีฬา  ตามที่ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันก าหนดมาด้วย 
 

        ขอแสดงความนับถือ 
 
 

     (...........................................................) 
             ผู้จัดการทีม 
 
หมายเหตุ    เอกสารหลักฐานได้แก่  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ,  ส าเนาทะเบียนบ้าน  
 


