ใบสมัครสอบผูต้ ดั สินฟุตซอล รุน่ ที่ 8
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
************************************
เลขที่.............................

วันทีส่ มัคร..........................................

ชือ่ – นามสกุล (ไทย) ..............................................................................................
(อังกฤษ) ..............................................................................................
วัน เดือน ปีเกิด ....................................... อายุ ............. ปี อีเมล์ (Email) ……………………………………………………………………………
เลขประจาตัวประชาชน ........................................................................................................................................................................
วัน เดือน ปี ทีอ่ อกบัตร .............................................................. วัน เดือน ปี ทีห่ มดอายุ .................................................................
เชื้อชาติ ..................................... สัญชาติ ........................................................ ศาสนา ......................................................................
ส่วนสูง ............................ เซนติเมตร

น้าหนัก ................................ กิโลกรัม หมูโ่ ลหิต ...........................................................

โรคประจาตัว / ปัญหาสุขภาพ ............................................................................................................................................................
ภูมลิ าเนา จังหวัด ................................................................. บ้านเลขที่ ........................................ หมูท่ ี่ ...........................................
ซอย ....................................... ถนน ....................................... อาเภอ ........................................ จังหวัด ...........................................
รหัสไปรษณีย์ .................................. โทรศัพท์บา้ น ............................................ มือถือ ......................................................................
อาชีพ .................................................................. ชื่อ ทีท่ างาน หรือ สถานทีศ่ กึ ษา ............................................................................
ภาคทีส่ ะดวกในการปฏิบตั หิ น้าที่

เหนือ

ตะวันออก

ตะวันออกเฉียงเหนือ

กรุงเทพฯ

ตะวันตก

ใต้

ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าข้อความทีใ่ ห้ไว้นี้ เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชือ่ ) ....................................................................(ผูส้ มัคร)
(.......................................................................................)
สาหรับเจ้าหน้าทีเ่ ช็คหลักฐานการรับสมัคร
สาเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน

ใบรับรองแพทย์

รูปถ่าย 1 นิว้ 3 ใบ (หน้าตรง ไม่สวมหมวก และแว่นตา)

สาเนาทะเบียนบ้าน

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

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

บัตรประจาตัวผูต้ ดั สินฟุตซอล รุน่ ที่ 8

บัตรประจาตัวผูต้ ดั สินฟุตซอล รุน่ ที่ 8

เลขที่ :

เลขที่ :
ชื่อ
นามสกุล
( ...................................................... )
ลงชื่อผูส้ มัคร

ชื่อ
นามสกุล
( ........................................................ )
ลงชื่อผูส้ มัคร

คณะกรรมการผูต้ ดั สิน สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
REFEREE COMMITTEE THE FOOTBALL ASSOCIATION OF THAILAND
ระเบียบการสมัครสอบเป็นผูต้ ดั สินกีฬาฟุตซอล
คุณสมบัตขิ องผูส้ มัคร
1. สัญชาติไทย
2. อายุ 18 – 40 ปีบริบูรณ์ ยึดตาม พ.ศ. (พ.ศ.2522 – 2544)
3. ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพด้านร่างกายและสายตาไม่บอดสี
4. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดหรือโรคประจาตัวร้ายแรง
5. ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา/ไม่เคยต้องโทษจาคุก หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
6. วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 เทียบเท่า กศน. หรือ ป.ว.ช. ขึ้นไป
7. ส่วนสูง เพศหญิงไม่ต่า 155 ซ.ม. เพศชายไม่ต่ากว่า 160 ซ.ม.

หลักฐานในวันสมัคร
1. ใบสมัครสอบผูต้ ดั สิน (ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิว้ หน้าตรง ไม่สวมหมวก และแว่นตา)
2. สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
3. สาเนาวุฒกิ ารศึกษา 1 ใบ
4. ใบรับรองแพทย์ (ทีค่ รอบคลุมเรือ่ งสายตาและสุขภาพ)
5. สาเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ 1 ใบ (บัตรตัวจริงแสดงในวันสมัคร)

กาหนดการสอบและขึน้ ทะเบียนเป็นผูต้ ดั สิน
รายละเอียด
อบรมสัมมนากติกา

วันอบรมและสอบ
30 สิงหาคม 2562

สถานทีอ่ บรมและทดสอบร่างกาย
บางกอกอารีนา่ หนองจอก

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
และสอบภาคทฤษฎี

31 สิงหาคม 2562

บางกอกอารีนา่ หนองจอก

หมายเหตุ
มีอาหารกลางวันและอาหาร
ว่าง ในส่วนทีพ่ กั อาหารเช้า
อาหารเย็น ผูเ้ ข้าอบรมต้อง
รับผิดชอบ

• เปิดรับสมัครผูต้ ดั สินใหม่ วันที่ 1 – 20 สิงหาคม 2562 และประกาศรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเ์ ข้าอบรมสัมมนากติกา ทดสอบสมรรถภาพทางกายและ
สอบภาคทฤษฎี ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562
• ประกาศรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิสอบภาคปฏิบตั กิ ารตัดสิน ในวันที่ 1 กันยายน 2562
• สอบภาคปฏิบตั กิ ารตัดสิน ระหว่างวันที่ 20 กันยายน ถึง 20 ธันวาคม 2562
• ประกาศรายชือ่ ผูผ้ า่ นการสอบและขึน้ ทะเบียนเป็นผูต้ ดั สินฟุตซอลในเดือนมกราคม 2563
• จะแจ้งภายหลัง
ตารางการอบรม

วัน/เวลา
30 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ลงทะเบียน/อบรมสัมมนากติกา เวลา 08.00-17.00 น.

31 สิงหาคม 2562

ลงทะเบียน 8.00-12.00 น. ทดสอบสมรรถภาพทางกายและสอบภาคทฤษฎี

คณะกรรมการผูต้ ดั สิน สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
REFEREE COMMITTEE THE FOOTBALL ASSOCIATION OF THAILAND
ขัน้ ตอนการสมัคร
1. ใบสมัครสอบผูต้ ดั สิน สามารถดาวน์โหลดผ่านหน้าเว็บสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ http://fathailand.org
2. ในการยืน่ ใบสมัคร ให้นาเอกสารทัง้ หมด Scan เป็นไฟล์ PDF เท่านัน้ ส่งผ่านทางอีเมล์ ด้วยอีเมล์ของตนเองเท่านัน้ โดยส่งใบสมัครและหลักฐานในการ
สมัครที่ Referees@fathailand.org ส่วนเอกสารตัวจริงให้นามายืน่ ในวันเข้าอบรมวันที่ 30 สิงหาคม 2562 (รบกวนใส่เรือ่ งใน E-mail ว่า “สมัครสอบ
ผูต้ ดั สินฟุตซอลรุน่ 8” )
* ค่าสมัคร 1,000 บาทต่อคน ชาระเงินเข้าบัญชีกรุงไทย สาขา ปทุมวัน ชือ่ บัญชี คณะกรรมการผูต้ ดั สินฟุตบอล 2550
เลขทีบ่ ญ
ั ชี 008-0-07185-6 และต้อง Scanหลักฐานการชาระเงินแนบมากับเอกสารในการสมัครด้วย วันอบรมต้อง
แนบส่งพร้อมใบสมัครตัวจริง หากท่านไม่ชาระเงินค่าสมัคร คณะกรรมการฯถือว่าท่านสละสิทธิก์ ารสมัครสอบเป็นผูต้ ดั สิน
3. สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายพัฒนาผูต้ ดั สินสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ โทร.097-240-5265

รายละเอียดการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายผูต้ ดั สินโดยแบ่งเป็นชายและหญิง
การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายผูต้ ดั สินชาย
• ทดสอบความเร็ว วิง่ ระยะทาง 20 เมตร ใช้เวลาไม่เกิน 3.40 วินาที จานวน 2 เทีย่ ว พักระหว่างเทีย่ ว 90 วินาที
• ทดสอบความเร็วทนทาน โดยวิง่ ตามสัญญาณเสียงแอร์เรียต(ARIET Test Level 15-3) ผ่านทีร่ ะดับความเร็ว 15 เทีย่ วที่ 3
ดังนี้ -วิง่ บนพืน้ เรียบ วิง่ ไป-กลับระยะทาง 20 เมตร นับ 1 เทีย่ ว
พัก 5 วินาที
-วิง่ สไลด์ขา้ งระยะทาง 12.5 เมตร ไปกลับ นับ 1 เทีย่ ว
พัก 5 วินาที
(วิง่ สลับกันอย่างละทีย่ วนับเป็น 1 รอบ จานวนรวม 36 เทีย่ ว หรือ 18 รอบ)
การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายผูต้ ดั สินหญิง
• ทดสอบความเร็ว วิง่ ระยะทาง 20 เมตร ใช้เวลาไม่เกิน 3.70 วินาที จานวน 2 เทีย่ ว พักระหว่างเทีย่ ว 90 วินาที
• ทดสอบความเร็วทนทาน โดยวิง่ ตามสัญญาณเสียงแอร์เรียต(ARIET Test Level 14-3) ผ่านทีร่ ะดับความเร็ว 14 เทีย่ วที่ 3
ดังนี้ -วิง่ บนพืน้ เรียบ วิง่ ไป-กลับระยะทาง 20 เมตร นับ 1 เทีย่ ว
พัก 5 วินาที
-วิง่ สไลด์ขา้ งระยะทาง 12.5 เมตร ไปกลับ นับ 1 เทีย่ ว
พัก 5 วินาที
(วิง่ สลับกัน จานวนรวม 25 เทีย่ ว หรือ 12.5 รอบ)

กาหนดการสอบภาคปฏิบตั กิ ารตัดสิน
•
•
•
•
•

ประกาศรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิส์ อบภาคปฏิบตั กิ ารตัดสิน ในวันที่ 5 กันยายน 2562
สอบภาคปฏิบตั กิ ารตัดสิน ระหว่างวันที่ 20 กันยายน ถึง 20 ธันวาคม 2562
ผูม้ สี ทิ ธิสอบภาคปฏิบตั ติ อ้ งเป็นผูท้ สี่ อบผ่านภาคทฤษฎีและผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางกายแล้ว
การสอบภาคปฏิบตั ิ ผูส้ มัครต้องสอบทาหน้าทีผ่ ตู้ ดั สินทุกตาแหน่ง (ผูต้ ดั สิน ผูช้ ว่ ยผูต้ ดั สิน) เต็ม 1 เกมการแข่งขัน
กรณีสอบภาคปฏิบตั ิ ผูส้ มัครสอบต้องรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางและค่าเบีย้ เลีย้ งให้กบั ผูค้ มุ การสอบทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการผู้
ตัดสิน ฯ ให้เดินทางไปทาหน้าทีค่ วบคุมการสอบตามอัตราของการกีฬาแห่งประเทศไทยฯ (เบีย้ เลีย้ งวันละ 300 บาท ที่พกั วันละ 1,000 บาทและ
ค่าเดินทางตามอัตรา รถ บขส. ปรับอากาศชัน้ 1)

กาหนดการประกาศผลการสอบผูต้ ดั สิน
• ประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการสอบและขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น ผู้ ตั ด สิ น ฟุ ต ซอล ในเดื อ นมกราคม 2563 ทางเว็ บ ของสมาคมกี ฬ าฟุ ต บอลฯ
http://fathailand.org/ เพจของสมาคมกีฬาฟุตบอล และติดประกาศที่ฝ่ายพัฒนาผู้ตดั สินสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ อาคารจิตต์
อุทัย

คณะกรรมการผูต้ ดั สิน สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
REFEREE COMMITTEE THE FOOTBALL ASSOCIATION OF THAILAND
แผนผังแสดงการกาหนดพืน้ ทีท่ ดสอบสมรรถภาพทางกายผูต้ ดั สินฟุตซอล
1.รูปภาพแสดงการทดสอบความเร็ว ( SpeedTest )

จุดเริ่มวิ่ง จุดเริ่มจับเวลาลา

ผู้สมัครสอบผู้ตัดสินฟุตซอลเพศ ชาย ใช้เวลาวิ่ง ไม่เกิน 3.40 วินาที
จุดสิ้นสุด
ผู้สมัครสอบผู้ตัดสินฟุตซอลเพศ หญิง ใช้เวลาวิ่งไม่เกิน 3.70 วินาที
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.รูปภาพแสดงการทดสอบความเร็วทนทาน( ARIET Test )

-ระยะสาหรับเดินพัก- จุดเริ่มและสิน้ สุด
( 5 วินาที ) การวิ่งและสไลด์ขา้ งตามสัญญาณเสียง

จุดกลับตัวการสไลด์ขา้ ง 12.5 เมตร
จุดกลับตัวการวิ่ง 20 เมตร

ผู้สมัครสอบผู้ตัดสินฟุตซอลเพศ ชาย วิ่งผ่านไม่น้อยกว่าระดับความเร็วที่ 15-3 หรือจานวน 36 เที่ยว ( 18 รอบ)
ผู้สมัครสอบผู้ตัดสินฟุตซอลเพศหญิง วิ่งผ่านไม่น้อยกว่าระดับความเร็วที่ 14-3 หรือจานวน 25 เที่ยว ( 12.5 รอบ)

