
แบบฟอร์มใบสมคัรเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเดก็เพื�ออนาคต ครั�งที� ! 
The 8th Football for  Future 

ประจําปี 2562 
*************************  

           รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี/ Under  9 Years Old                    รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี/ Under  11 Years Old 
  รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี/ Under  13 Years Old        

 

ชื�อทมี/Team name: ................................................................................................................................................................................ 
 

เงื�อนไขการสมัคร/ Team Condition 
1. แบบฟอร์ม/ Application Form 

2. เงินค่าสมคัรจาํนวน 5,000 บาท (หา้พนับาทถว้น)/ Application Fee 5,000 baht per team. 

3. แต่ละทีมส่งผูเ้ล่นไดท้ีมละ <2 คน/ Each Team will consist of 12 players. 

4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ Copy of player  ID card or  passpor t 
5. เงืDอนไขเกีDยวกบัผูเ้ล่น/ Player condition 

 รุ่นอายไุม่เกิน K ปี เกิดภายในปี พ.ศ. PQQR/ Under 9 – Born on 2010  

 รุ่นอายไุม่เกิน << ปี เกิดภายในปี พ.ศ. PQ51/ Under 11 – Born on 2008 

 รุ่นอายไุม่เกิน <R ปี เกิดภายในปี พ.ศ. PQXK/ Under 13 – Born on 2006  

6. แต่ละทีมจาํเป็นตอ้งทาํความเขา้ใจรายละเอียดการแข่งขนั และยนิดีปฏิบตัิตามกฎระเบียบอยา่งเคร่งครัด/ All team must abide by the rules and 

regulations. 

 



รายละเอียดผู้จัดการทีม หรือโค้ช/ Team Manager  or  coach identified 
 

       <. ชืDอผูจ้ดัการทีม/ Team manager or Coach: ………………………………….................................................. 
 

 ** เบอร์โทร/Phone No.: ……………………………...............................................   
 

   ลายมือชืDอ/ Signature: ………………………………………………………….. 

   

 *** สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน V ฉบับ/ Copy of coach ID card or  passpor t  

 
 
 

 

P. ชืDอผูจ้ดัการทีม/ Team manager or Coach: …………………………………………………………………. 
 

  ** เบอร์โทร/Phone No.: ……………………………............................................... 
 

  ลายมือชืDอ/ Signature: ………………………………………………………….. 

  

 

 

 

 

 



รายละเอียด นักกีฬ า/ Player’s profile 

 ชื�อทีม/ Team name: ................................................................. 

      รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี/Under  9    รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี/ Under  11     รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี/ Under  13  
 

 

รูปนักกีฬ า/ Player’s picture 

 

 

  

 

รูปนักกีฬ า/ Player’s picture 

  

 

รูปนักกีฬ า/ Player’s picture 

  

 

รูปนักกีฬ า/ Player’s picture 

ชื�อ/Name:  ชื�อ/Name:  ชื�อ/Name:  ชื�อ/Name: 

ID No.:  ID No.:  ID No.:  ID No.: 

อายุ/ Age: ........ปี/Y: …… เดือน/M........  อายุ/ Age: ........ปี/Y: …… เดือน/M........  อายุ/ Age: ........ปี/Y: …… เดือน/M.......  อายุ/ Age: ........ปี/Y: …… เดือน/M........ 

 

 

 

รูปนักกีฬ า/ Player’s picture 

  

 

รูปนักกีฬ า/ Player’s picture 

  

 

รูปนักกีฬ า/ Player’s picture 

  

 

รูปนักกีฬ า/ Player’s picture 

ชื�อ/Name:   ชื�อ/Name:  ชื�อ/Name:  ชื�อ/Name: 

ID No.:  ID No.:  ID No.:  ID No.: 

อายุ/ Age: ........ปี/Y: …… เดือน/M........  อายุ/ Age: ........ปี/Y: …… เดือน/M........  อายุ/ Age: ........ปี/Y: …… เดือน/M........  อายุ/ Age: ........ปี/Y: …… เดือน/M........ 



  

 

 

รูปนักกีฬ า/ Player ’s picture 

 

 

  

 

รูปนักกีฬ า/ Player ’s picture 

  

 

รูปนักกีฬ า/ Player ’s picture 

  

 

รูปนักกีฬ า/ Player ’s picture 

ชื�อ/Name:  ชื�อ/Name:  ชื�อ/Name:  ชื�อ/Name: 

ID No.:  ID No.:  ID No.:  ID No.: 

อายุ/ Age: ........ปี/Y: …… 
เดือน/M........ 

 อายุ/ Age: ........ปี/Y: …… เดือน/
M........ 

 อายุ/ Age: ........ปี/Y: …… เดือน/
M....... 

 อายุ/ Age: ........ปี/Y: …… เดือน/
M........ 

 

มูลนิธิคุณพ่อเรย์ Father  Ray Foundation 

 ตดิต่อขอรับใบสมัครและยื�นใบสมัครได้ที� โทร. ab!-de!fVf 

- คุณเจตน์จนัทร์ ตนัตเิดชามงคล (เจตน์)  มือถือ a!j – 408 8047 
         - คุณรัฐนันท์ สมพงษ์    (อ้อ)    มือถือ 096 – 092 9366 

- คุณไพฑูรย์ ชัยอารีย์เลิศ     (เอก)   มือถือ a!j – 510 6679 
- คุณลัดดา รัตนโสภา     (ดา)   มือถือ a!s – 160 3824 

    


