ใบสมัครสอบผูตดั สินฟุตบอล รุนที่ 25
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
ระเบียบการสมัครสอบเปนผูตัดสินกีฬาฟุตบอล
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 มัธยมศึกษาปที่ 6 เทียบเทา กศน. หรือ ป.ว.ช.
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. สําเนาบัตรประชาชน/บัตรขาราชการ 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/อบรมดานกติกาฟุตบอล

13.00-16.00
อบรมดานกติกา

วันที่สอง

ทดสอบรางกาย เวลา 6.00 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 ซอยรามคําแหง ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขต
บางกะป
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 และตอง Scanหลักฐานการชําระเงินแนบมากับเอกสารในการสมัครดวย วันอบรมตอง
แนบสงพรอมใบสมัครตัวจริง
3. กรณีมาสมัครในวันอบรมวันแรก ตองยื่นใบสมัครและชําระเงินคาสมัคร 1,000 บาท เวลา 7.00 - 8.30 น.
4. ในการสมัครดวยตนเองที่ฝายพัฒนาผูตัดสินสมาคมกีฬาฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ อาคารจิตตอุทัย ตองชําระเงินคาสมัคร 1,000 บาท ณ
วันที่มาสมัครและกรอกขอมูล หากทานไมชําระเงินคาสมัคร คณะกรรมการฯถือวาทานสละสิทธิ์การสมัครสอบเปนผูตัดสิน
5. สอบถามรายละเอียดไดที่ ฝายพัฒนาผูตัดสินสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ โทร.097-240-5265

รายละเอียดการทดสอบสมรรถภาพทางรางกายผูตัดสินโดยแบงเปนชายและหญิง
การทดสอบสมรรถภาพทางรางกายผูตัดสินชาย
• วิ่งระยะสั้น 40 เมตร ไมเกิน 6.20 วินาที จํานวน 6 เที่ยวตอเนื่อง
• วิ่งระยะ 75 เมตร ไมเกิน 15 วินาที เดิน 25 เมตร ไมเกิน 22 วินาที เปน 1 ชุด จะตองวิ่งและเดินจํานวน 40 ชุด
การทดสอบสมรรถภาพทางรางกายผูตัดสินหญิง
• วิ่งระยะสั้น 40 เมตร ไมเกิน 6.60 วินาที จํานวน 6 เที่ยวตอเนื่อง
• วิ่งระยะ 75 เมตร ไมเกิน 17 วินาที เดิน 25 เมตร ไมเกิน 24 วินาที เปน 1 ชุด จะตองวิ่งและเดินจํานวน 40 ชุด

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 ใหเดินทางไปทําหนาที่ควบคุมการสอบตามอัตราของการกีฬาแหงประเทศไทย (เหมาจายผูสมัครคนละ
1,500 บาท)

กําหนดการประกาศผลการสอบผูตัดสิน
• ประกาศรายชื่อผูผานการสอบผูตัดสิน ในเดือนพฤศจิกายน 2560 ทางหนังสือพิมพ ทางเว็บของสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ เพจของสมาคมกีฬา
ฟุตบอล และติดประกาศที่ฝายพัฒนาผูตัดสินสมาคมกีฬาฟุตบอลแหงประเทศไทยฯ อาคารจิตตอุทัย

คณะกรรมการผูตดั สิน สมาคมกีฬาฟุตบอลแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
REFEREE COMMITTEE THE FOOTBALL ASSOCIATION OF THAILAND
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วิ่ง 75 ม. ไมเกิน 15 วินาที
เดิน 25 ม. ไมเกิน 22 วินาที

Finish

Start

4

1

