7.1

รายชื่อเจ้าหน้าที่ และนักกีฬา
ประเภทท่าทุม่ มาตรฐานชาย Nage-No-Kata
 ชาย Nage-No-Kata อายุไม่เกิน 18 ปี

 ชาย Nage-No-Kata อายุมากกว่า18 ปี
**** กรุณาทาเครื่องหมาย × ในช่อง  ที่เลือก****

ชื่อทีม ............................................................. สังกัดของทีม........................................................................................
สถานที่ติดต่อโดยละเอียด..............................................................................................................................................
.................................................................................................................... โทรศัพท์....................................................
เจ้าหน้าที่
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล(ตัวบรรจง)
ตาแหน่ง
1
ผู้จัดการทีม
2
ผู้ฝึกสอน
3
ผู้ฝึกสอน
นักกีฬา
คู่ที่
1
2
3
4

ลาดับที่
TORI
UKE
TORI
UKE
TORI
UKE
TORI
UKE

ชื่อ-สกุล (ตัวบรรจง)

วัน / เดือน / ปี เกิด

ลงชื่อ ........................................................
(......................................................)
ผู้จัดการทีม/ผู้ฝึกสอนทีม
หมายเหตุ กรุณาเขียนตัวบรรจงหรือพิมพ์(เพื่อประโยชน์ในการออกเกียรติบัตรอย่างถูกต้อง)

7.2
แผงรูปเจ้าหน้าที่ และนักกีฬา ประเภทท่าทุ่มมาตรฐานชาย
 Nage -No-Kata อายุไม่เกิน 18 ปี  Nage-No-Kata อายุมากกว่า 18 ปี
**** กรุณาทาเครื่องหมาย × ในช่อง  ที่เลือก****
ชื่อทีม .......................................................................... สังกัดของทีม ............................................................................
สถานที่ติดต่อโดยละเอียด...............................................................................................................................................
.................................................................................................................โทรศัพท์…....................................................
เจ้าหน้าที่
ผู้จัดการทีม
ผู้ฝึกสอน
ผู้ฝึกสอน

ชื่อ-สกุล........................................

ชื่อ-สกุล........................................

คู่ที่ 1

TORI
ชื่อ-สกุล.................................

คู่ที่ 2

UKE
ชื่อ-สกุล.................................

คู่ที่ 3

TORI
ชื่อ-สกุล.................................

ชื่อ-สกุล........................................

TORI
UKE
ชื่อ-สกุล............................... ชื่อ-สกุล.................................
คู่ที่ 4

UKE
ชื่อ-สกุล.................................

TORI
UKE
ชื่อ-สกุล............................... ชื่อ-สกุล.................................

7.3

รายชื่อเจ้าหน้าที่ และนักกีฬา
ประเภทท่าทุม่ มาตรฐานหญิง Ju-No-Kata
 Ju-No-Kata อายุไม่เกิน 18 ปี  Ju-No-Kata อายุมากกว่า18 ปี
**** กรุณาทาเครื่องหมาย × ในช่อง  ที่เลือก****
ชื่อทีม ............................................................. สังกัดของทีม .......................................................................................
สถานที่ติดต่อโดยละเอียด ............................................................................................................................................
.................................................................................................................... โทรศัพท์ ..................................................
เจ้าหน้าที
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล(ตัวบรรจง)
ตาแหน่ง
1
ผู้จัดการทีม
2
ผู้ฝึกสอน
3
ผู้ฝึกสอน
นักกีฬา
คู่ที่
1
2
3
4

ลาดับที่
TORI
UKE
TORI
UKE
TORI
UKE
TORI
UKE

ชื่อ-สกุล (ตัวบรรจง)

วัน / เดือน / ปี เกิด

ลงชื่อ ........................................................
(......................................................)
ผู้จัดการทีม/ผู้ฝึกสอน ทีม.......................................................

หมายเหตุ กรุณาเขียนตัวบรรจงหรือพิมพ์ (เพือ่ ประโยชน์ในการออกเกียรติบัตรอย่างถูกต้อง)

7.4
แผงรูปเจ้าหน้าที่ และนักกีฬา ประเภทท่าทุ่มมาตรฐานหญิง
 Ju-No-Kata อายุไม่เกิน 18 ปี  Ju-No-Kata อายุมากกว่า 18 ปี
**** กรุณาทาเครื่องหมาย × ในช่อง  ที่เลือก****
ชื่อทีม .......................................................................... สังกัดของทีม ............................................................................
สถานที่ติดต่อโดยละเอียด .............................................................................................................................................
โทรศัพท์…....................................................................................................................................................................
เจ้าหน้าที่
ผู้จัดการทีม
ผู้ฝึกสอน
ผู้ฝึกสอน

ชื่อ-สกุล........................................

ชื่อ-สกุล........................................

คู่ที่ 1

TORI
ชื่อ-สกุล.................................

คู่ที่ 2

UKE
ชื่อ-สกุล.................................

คู่ที่ 3

TORI
ชื่อ-สกุล.................................

ชื่อ-สกุล........................................

TORI
UKE
ชื่อ-สกุล............................... ชื่อ-สกุล.................................
คู่ที่ 4

UKE
ชื่อ-สกุล.................................

TORI
UKE
ชื่อ-สกุล............................... ชื่อ-สกุล.................................

7
ใบสมัครเข้าแข่งขันกีฬายูโดประเภทท่าทุ่มมาตรฐาน
ในการแข่งขันกีฬายูโดยุวชน เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 23 ประจาปี 2562
และการแข่งขันกีฬายูโดประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 9 ประจาปี 2562
***********************
1. ประวัติส่วนตัว
ชื่อ (เด็กชาย/นาย/เด็กหญิง/นางสาว) ............................. สกุล ....................................... เพศ  ชาย  หญิง
สัญชาติ ..................เกิดวันที่ ........... เดือน ................................. พ.ศ. ............... หมู่เลือด ................
เลขที่ประจาตัวประชาชน  -  -  - -
สถานที่ศึกษา........................................................................................................................................................
ตั้งอยู่เลขที่ ................ ถนน ................................ ตาบล/แขวง ............................ อาเภอ/เขต ............................จังหวัด
............................. รหัสไปรษณีย์ .............. โทรศัพท์ ................................ โทรสาร ...........................
2. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
ข้าพเจ้าปัจจุบัน อยู่บ้านเลขที่ ............... หมู่ที่ ............. ตรอก/ซอย …..............ถนน .....................................
ตาบล/แขวง .................................................. อาเภอ/เขต ................................จังหวัด ................................................
รหัสไปรษณีย์ ................โทรศัพท์ ................................... โทรสาร ..................................
มีความประสงค์สมัครเข้าแข่งขันยูโดยุวชน เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่23 ประจาปี 2562และ การแข่งขันกีฬายูโด
ประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่9 ประจาปี 2562
ชื่อทีม ................................................................................. สังกัดทีม ...................................................................................
ประเภทท่าทุ่มมาตรฐาน  ชาย Nage-No-Kata อายุไม่เกิน 18 ปี
 หญิง Ju-No-Kata อายุไม่เกิน 18 ปี
 ชาย Nage-No-Kata อายุมากกว่า 18 ปี
 หญิง Ju-No-Kata อายุมากกว่า 18 ปี
หมายเหตุกรุณาทาเครื่องหมาย× ในช่อง  ที่เลือก

ลงชื่อ.............................................................ผู้สมัคร
(...........................................................)
3. คายินยอมของผู้ปกครอง (สาหรับนักกีฬาอายุน้อยกว่า 20ปี)
ข้าพเจ้า ...................................................................... อยู่บ้านเลขที่ ....................... หมู่ที่ ..................
ถนน ..............................ตาบล/แขวง ...................................... อาเภอ/เขต .............................................
จังหวัด ............................รหัสไปรษณีย์ ..............................โทรศัพท์ .....................................................
เป็นผู้ปกครองของ..................................................................ได้ทราบเกี่ยวกับระเบียบการแข่งขันยูโดยุวชน เยาวชนชิงแชมป์
ประเทศไทย ครั้งที่ 22 ประจาปี 2561และ การแข่ง ขัน กีฬายูโดประชาชนชิง แชมป์ประเทศไทย ครั้ง ที่ 8
ประจาปี 2561ยินดี และอนุญาตให้ ......................................................สมัครเข้าแข่งขันและลงแข่งขันดังกล่าวได้
ลงชื่อ.................................................................ผู้ปกครอง
(...........................................................)

