ใบสมัครสอบผูตดั สินฟุตซอล รุนที่ 7
สมาคมกีฬาฟุตบอลแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
************************************
เลขที่.............................

วันที่สมัคร..........................................

ชื่อ – นามสกุล (ไทย) ..............................................................................................
(อังกฤษ) ..............................................................................................
วัน เดือน ปเกิด ....................................... อายุ ............. ป อีเมล (Email) ……………………………………………………………………………
เลขประจําตัวประชาชน ........................................................................................................................................................................
วัน เดือน ป ที่ออกบัตร .............................................................. วัน เดือน ป ที่หมดอายุ .................................................................
เชื้อชาติ ..................................... สัญชาติ ........................................................ ศาสนา ......................................................................
สวนสูง ............................ เซนติเมตร

น้ําหนัก ................................ กิโลกรัม หมูโลหิต ...........................................................

ภูมิลําเนา จังหวัด ................................................................. บานเลขที่ ........................................ หมูที่ ...........................................
ซอย ....................................... ถนน ....................................... อําเภอ ........................................ จังหวัด ...........................................
รหัสไปรษณีย .................................. โทรศัพทบาน ............................................ มือถือ ......................................................................
อาชีพ .................................................................. ชื่อ ที่ทํางาน หรือ สถานที่ศึกษา ...........................................................................
................................................................................................................................................................................................................
ขาพเจา ขอรับรองวาขอความที่ใหไวนี้ เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) ....................................................................(ผูสมัคร)
(.......................................................................................)
สําหรับเจาหนาที่เช็คหลักฐานการรับสมัคร
สําเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

ใบรับรองแพทย

รูปถาย 1 นิ้ว 3 ใบ (หนาตรง ไมสวมหมวก และแวนตา)

สําเนาทะเบียนบาน

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

สมาคมกีฬาฟุตบอลแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

สมาคมกีฬาฟุตบอลแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

บัตรประจําตัวผูตัดสินฯ รุนที่ 25

บัตรประจําตัวผูตัดสินฯ รุนที่ 25

เลขที่ :

เลขที่ :
ชื่อ
นามสกุล

( ...................................................... )
ลงชื่อผูส มัคร

ชื่อ
นามสกุล

( ........................................................ )
ลงชื่อผูสมัคร

คณะกรรมการผูตดั สิน สมาคมกีฬาฟุตบอลแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
REFEREE COMMITTEE THE FOOTBALL ASSOCIATION OF THAILAND
ระเบียบการสมัครสอบเปนผูตัดสินกีฬาฟุตซอล
คุณสมบัติของผูสมัคร
1. สัญชาติไทย
2. อายุ 18 – 30 ปบริบูรณ ยึดตาม พ.ศ. (พ.ศ.2530 – 2542)
3. ไมเปนผูทุพพลภาพดานรางกายและสายตาไมบอดสี
4. ไมเปนผูติดยาเสพติดหรือโรคประจําตัวรายแรง
5. ไมเคยตองโทษคดีอาญา/ไมเคยตองโทษจําคุก หรือเปนบุคคลลมละลาย
6. วุฒิการศึกษา จบการศึกษามัธยมศึกษาปที่ 6 หรือ เทียบเทา (กศน. หรือ ป.ว.ช. หรือ อื่นๆ)
7. สวนสูง ผูหญิงไมต่ํา 160 ซ.ม. ผูชายไมต่ํากวา 165 ซ.ม.
* เอกสารเพิ่มเติมเอกสารการเคยผานการอบรมเกี่ยวกับผูตัดสินฟุตบอลหรือเคยผานการเรียนการสอนในวิชาฟุตบอลมากอน

หลักฐานในวันสมัคร
1. ใบสมัครสอบผูตัดสิน (ติดรูปถายขนาด 1 นิ้ว หนาตรง ไมสวมหมวก และแวนตา)
2. สําเนาทะเบียนบาน 1 ใบ
3. สําเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
4. ใบรับรองแพทย
5. สําเนาบัตรประชาชนหรือบัตรขาราชการ 1 ใบ (บัตรตัวจริงแสดงในวันสมัคร)
6. คาสมัครทานละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน) ชําระในวันสมัคร

กําหนดการสอบและขึ้นทะเบียนเปนผูตัดสิน
วันอบรมและสอบ
30-31 กรกฎาคม 2560

สถานที่อบรมและทดสอบรางกาย
สถาบันการพละศึกษาชลบุรี

จังหวัด
ชลบุรี

• เปดรับสมัครผูตัดสินใหม วันที่ 21 มิถุนายน - 21 กรกฎาคม 2560
• สอบสมรรถภาพรายกายผูตัดสินและสอบขอเขียน วันที่ 30 ถึง 31 กรกฎาคม 2560
• ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบภาคปฏิบัติการตัดสิน ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560
• สอบภาคปฏิบัติการตัดสิน ระหวางวันที่ 3 สิงหาคม ถึง 31 ตุลาคม 2560
• ประกาศรายชื่อผูผานการสอบผูตัดสินในเดือนพฤศจิกายน 2560
• ขึ้นทะเบียนเปนผูตัดสินจะแจงภายหลัง

ตารางการอบรม
วัน/เวลา
วันแรก

07.00-12.00
ลงทะเบียน/อบรมดานกติกาฟุตซอล

13.00-16.00
อบรมดานกติกา

วันที่สอง

ทดสมรรถภาพทางกายรางกาย
เวลา 7.00 น.

สอบขอเขียน

คณะกรรมการผูตดั สิน สมาคมกีฬาฟุตบอลแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
REFEREE COMMITTEE THE FOOTBALL ASSOCIATION OF THAILAND
ขั้นตอนการสมัคร
1. ใบสมัครสอบผูตัดสิน สามารถดาวนโหลดผานหนาเว็บสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ http://fathailand.org/ หรือขอรับใบสมัครไดที่ฝายพัฒนา
ผูตัดสินสมาคมกีฬาฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ อาคารจิตตอุทัย ชั้น 14 เลขที่ 615 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ
2. ในการยื่นใบสมัคร ใหนําเอกสารทั้งหมด Scan เปนไฟล PDF เทานั้น สงผานทางอีเมล ดวยอีเมลของตนเองเทานั้น โดยสงใบสมัครและ
หลักฐานในการสมัครที่ Referees@fathailand.org สวนเอกสารตัวจริงใหนํามายื่นในวันอบรมวันแรก
* หากสมัครผานทางอีเมล ใชชําระเงินเขาบัญชีกรุงไทย สาขา ปทุมวัน ชื่อบัญชี คณะกรรมการผูตัดสินฟุตบอล 2550
เลขที่บัญชี 008-0-07185-6 และตองScanหลักฐานการชําระเงินแนบมากับเอกสารในการสมัครดวย และนําเอกสารตัวจริงสงในวันมาอบรม
3. กรณีมาสมัครในวันอบรมวันแรก ตองยื่นใบสมัครและชําระเงินคาสมัคร 1,000 บาท กอนเวลา 10.00 น.
4. ในการสมัครดวยตนเองที่ฝายพัฒนาผูตัดสินสมาคมกีฬาฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ อาคารจิตตอุทัย ตองชําระเงินคาสมัคร 1,000 บาท ณ
วันที่มาสมัครและกรอกขอมูล หากทานไมชําระเงินคาสมัคร คณะกรรมการฯถือวาทานสละสิทธิ์การสมัครสอบเปนผูตัดสิน
5. สอบถามรายละเอียดไดที่ ฝายพัฒนาผูตัดสินสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ โทร.097-240-5265

รายละเอียดการทดสอบสมรรถภาพทางรางกายผูตัดสินaฟุตซอลโดยแยกเปนชายและหญิง
การทดสอบสมรรถภาพทางรางกายผูตัดสินชาย
• ทดสอบความเร็ว วิ่งระยะทาง 20 เมตร ใชเวลาไมเกิน 3.40 วินาที จํานวน 2 เที่ยว พักระหวางเที่ยว 90 วินาที
• ทดสอบความเร็วทนทาน โดยวิ่งตามสัญญาณเสียงแอรเรียต(ARIET Test Level 15-3) ผานที่ระดับความเร็ว 15 เที่ยวที่ 3
ดังนี้ -วิ่งบนพื้นเรียบ วิ่งไป-กลับระยะทาง 20 เมตร นับ 1 เที่ยว
พัก 5 วินาที
-วิ่งสไลดขางระยะทาง 12.5 เมตร ไปกลับ นับ 1 เที่ยว
พัก 5 วินาที
(วิ่งสลับกันอยางละที่ยวนับเปน 1 รอบ จํานวนรวม 36 เที่ยว หรือ 18 รอบ)
การทดสอบสมรรถภาพทางรางกายผูตัดสินหญิง
• ทดสอบความเร็ว วิ่งระยะทาง 20 เมตร ใชเวลาไมเกิน 3.70 วินาที จํานวน 2 เที่ยว พักระหวางเที่ยว 90 วินาที
• ทดสอบความเร็วทนทาน โดยวิ่งตามสัญญาณเสียงแอรเรียต(ARIET Test Level 14-3) ผานที่ระดับความเร็ว 14 เที่ยวที่ 3
ดังนี้ -วิ่งบนพื้นเรียบ วิ่งไป-กลับระยะทาง 20 เมตร นับ 1 เที่ยว
พัก 5 วินาที
-วิ่งสไลดขางระยะทาง 12.5 เมตร ไปกลับ นับ 1 เที่ยว
พัก 5 วินาที
(วิ่งสลับกัน จํานวนรวม 25 เที่ยว หรือ 12.5 รอบ)

กําหนดการสอบภาคปฏิบัติการตัดสิน
•
•
•
•
•

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติการตัดสิน ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560
สอบภาคปฏิบัติการตัดสิน ระหวางวันที่ 3-20 สิงหาคม 2560
ผูมีสิทธิสอบภาคปฏิบัติตองเปนผูที่สอบผานภาคทฤษฎีและผานการทดสอบสมรรถภาพรางกายแลว
การสอบภาคปฏิบัติ ผูสมัครตองสอบทําหนาที่ผูตัดสินทุกตําแหนง (ผูตัดสิน ผูชวยผูตัดสิน ผูตัดสินที่ 4) เต็ม 1 เกมการแขงขัน
กรณีสอบภาคปฏิบัติ ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางและคาเบี้ยเลี้ยงใหกับผูคุมการสอบที่ไดรับการแตงตั้งจาก
คณะกรรมการผูตัดสิน ฯ ใหเดินทางไปทําหนาที่ควบคุมการสอบตามอัตราของการกีฬาแหงประเทศไทยฯ (เบี้ยเลี้ยงวันละ 300 บาท
ที่พักวันละ 1,000 บาทและคาเดินทางตามอัตรา รถ บขส. ปรับอากาศชั้น 1)

กําหนดการประกาศผลการสอบผูตัดสิน

• ประกาศรายชื่อผูผานการสอบผูตัดสิน ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ทางหนังสือพิมพ ทางเว็บของสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ เพจของสมาคมกีฬา
ฟุตบอล และติดประกาศที่ฝายพัฒนาผูตัดสินสมาคมกีฬาฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ อาคารจิตตอุทัย

คณะกรรมการผูตดั สิน สมาคมกีฬาฟุตบอลแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
REFEREE COMMITTEE THE FOOTBALL ASSOCIATION OF THAILAND
แผนผังแสดงการกําหนดพื้นที่ทดสอบสมรรถภาพทางกายผูตัดสินฟุตซอล
1.รูปภาพแสดงการทดสอบความเร็ว ( SpeedTest )

จุดเริ่มวิ่ง จุดเริ่มจับเวลาลา

ผูสมัครสอบผูตัดสินฟุตซอลเพศ ชาย ใชเวลาวิ่ง ไมเกิน 3.40 วินาที
จุดสิ้นสุด
ผูสมัครสอบผูตัดสินฟุตซอลเพศ หญิง ใชเวลาวิ่งไมเกิน 3.70 วินาที
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.รูปภาพแสดงการทดสอบความเร็วทนทาน( ARIET Test )

-ระยะสําหรับเดินพัก- จุดเริ่มและสิ้นสุด
( 5 วินาที ) การวิ่งและสไลดขา งตามสัญญาณเสียง

จุดกลับตัวการสไลดขา ง 12.5 เมตร
จุดกลับตัวการวิ่ง 20 เมตร

ผูสมัครสอบผูตัดสินฟุตซอลเพศ ชาย วิ่งผานไมนอยกวาระดับความเร็วที่ 15-3 หรือจํานวน 36 เที่ยว ( 18 รอบ)
ผูสมัครสอบผูตัดสินฟุตซอลเพศหญิง วิ่งผานไมนอยกวาระดับความเร็วที่ 14-3 หรือจํานวน 25 เที่ยว ( 12.5 รอบ)

