
 

คุณสมบัติของสโมสรสมาชิก 
1. เป็นสโมสรหรือชมรมที่ด ำเนินกำรอย่ำงมีรูปแบบชัดเจนโดยคณะกรรมกำร 
2. มีที่ตั้งท่ีท ำกำรถำวรของสโมสรหรือชมรมที่สำมำรถติดต่อได้ 
3. มีนักกีฬำในสังกัดไม่น้อยกว่ำ 5 คน และไม่มีชื่อนักกีฬำปรำกฏซ้ ำในสโมสรหรือชมรมอ่ืนๆที่เป็น

สโมสรสมำชิกของสมำคมกีฬำปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย 
4. มีกิจกรรมกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขันที่สมำคมเป็นผู้จัดกำรแข่งขันหรือรับรองอย่ำงน้อย 1 ครั้งมีนักกีฬำ      

ไม่น้อยกว่ำ 5 รุ่น 
5. มีผู้ฝึกสอนประจ ำอย่ำงน้อยกว่ำ 1 คน และไม่มีชื่อผู้ฝึกสอนปรำกฏซ้ ำในสโมสรหรือชมรมอ่ืนๆ           

ทีเ่ป็นสโมสร สมำชิกของสมำคมกีฬำปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย 

หน้าที่ของสโมสรสมาชิกต่อสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย 
1. ปฏิบัติตำมข้อบังคับ, ค ำสั่ง, ระเบียบ หรือ มติของคณะกรรมกำรบริหำรสมำคมฯ 
2. ให้ควำมร่วมมือในกิจกรรมของสมำคม ฯ 
3. สโมสรสมำชิกต้องรำยงำนสมำชิกภำพของนักกีฬำที่สังกัด และกำรเปลี่ยนแปลงของสโมสร เช่น ที่อยู่ 

กรรมกำรบริหำร ผู้ฝึกสอน เป็นต้น (ถ้ำมี) 
4. สโมสรสมำชิกต้องช ำระค่ำบ ำรุงประจ ำปีของปีถัดไป ล่วงหน้ำภำยในวันที่ 31 ธันวำคม ของทุกปี 
5. สมำชิกจะพ้นสภำพ หำกไม่ช ำระค่ำบ ำรุงประจ ำปี โดยไม่มีเหตุอันควรตำมเวลำที่ก ำหนด  

ทั้งนี้สมำคม ฯ แจ้งเตือนหรือได้มีหนังสือทวงถำมแล้วไม่น้อยกว่ำสองครั้งแต่ละครั้งห่ำงกันไม่น้อย
กว่ำสำมสิบวันโดยขยำยเวลำให้อีก เป็นเวลำไม่เกินสำมสิบวัน หลังจำกนั้นจะตัดสิทธิ์ให้พ้นสภำพ
สมำชิกทันที่ หำกไม่ได้รับกำรติดต่อใด ๆ 

วิธีการสมคัรเป็นสโมสรสมาชิกของสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย 
1. ขอรับแบบฟอร์มกำรสมัครเป็นสมำชิก 
2. กรอกแบบฟอร์มค ำร้องขอเป็นสมำชิก และ ใบสมัคร พร้อมแนบหลักฐำนต่ำง ๆ 
3. ยื่นใบสมัครที่ :  สมำคมกีฬำปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย 
4. ช ำระค่ำขึ้นทะเบียนสมำชิก 1,000 บำท ส่วนค่ำบ ำรุงประจ ำปีต่อไปปีละ 500 บำท 
5. สมำชิกภำพ ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของทุกปี (ส ำหรับปีแรกเข้ำ ตั้งแต่วันสมัคร – 31 ธ.ค. ของปีนั้น 

- สโมสรสมำชิกสำมัญจะต้องเสียค่ำลงทะเบียนครั้งแรก 1,000 บำท 
และค่ำบ ำรุงประจ ำปีๆ ละ 500  บำท 
    - สโมสรสมำชิกวิสำมัญจะต้องเสียค่ำลงทะเบียนครั้งแรก 500 บำท 
และค่ำบ ำรุงประจ ำปีๆ ละ 300 บำท 
    - สมำชิกกิตติมศักดิ์ มิต้องเสียค่ำลงทะเบียนและค่ำบ ำรุงสมำคมแต่อย่ำงใดท้ังสิ้น 

การช าระเงิน 
1. ช ำระด้วยตนเองที่ สมำคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ตึก 25 ชั้น กำรกีฬำแห่งประเทศไทย           

แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240 โทร. 02-170-9472 แฟกซ์ 02-170-9473 
2.ช าระโดยโอนเงินผ่านบัญชี ชื่อบัญชี สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย 
  ธนาคารกรุงไทย  สาขาการกีฬาแห่งประเทศไทย (หัวหมาก) 
 เลขบัญชี 985-1-80503-3 เม่ือช าระแล้วให้ส่งแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินมาที่สมาคม          

(โปรดเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้เพื่อตรวจสอบในภายหลัง 

 

ระเบียบการรับสมัครชมรม สโมสรสมาชิก 
สมำคมกีฬำปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย 



 
เขียนที่.............................................

                      วันที่............................................ 
 
ค าร้องขอเป็นสมาชิก  

 
  ข้ำพเจ้ำ..........................................................................................................อำยุ................ปี 

เป็นผู้มีอ ำนำจท ำกำรในนำมของ สโมสร/ชมรม  

(ภำษำไทย)..............................................................................ชื่อย่อ................................................................. 

(ภำษำอังกฤษ).........................................................................ชื่อย่อ.........................................................(ถ้ำมี) 

มีควำมประสงค์ขอสมัครเป็นสมำชิกสมำคมกีฬำปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย 

เพ่ือ........................................................................................................ ...............…………………………... 

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

ลงชื่อ.......................................................ผู้มีอ ำนำจท ำกำรในนำมของสโมสร/ชมรม 

          (........................................................) 

         ต ำแหน่ง.......................................................... 
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เขยีนที่................................................ 

วันที่................................................. 
ใบสมัคร 

. 
ชื่อ-สกุล..................................................................................................อยู่บ้ำนเลขท่ี.......................................
ซอย.........................ถนน..............................แขวง/ต ำบล..........................เขต/อ ำเภอ.....................................
จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย์.......................โทร................................โทรสำร............................... 
เป็นผู้มีอ ำนำจท ำกำรแทนในนำมชมรม.............................................................................................................  

1.ชื่อสโมสร/ชมรม (ภำษำไทย)……………………………………………..……………………...........................................
ชื่อย่อ................................................................................................................................................... ............. 
(อังกฤษ)...................................................................................................................................................... ........ 
ชื่อย่อ............................................................................................................................................................... .. 
 
2.คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย 
 (1)...............................................................................................ต ำแหน่ง   ประธำนสโมสร 
 (2)...............................................................................................ต ำแหน่ง   รองประธำนสโมสร 
 (3)...............................................................................................ต ำแหน่ง   กรรมกำร 
 (4)...............................................................................................ต ำแหน่ง   กรรมกำร  
 
3.ที่อยู่สโมสร/ชมรม 
เลขที.่....................ซอย.......................................ถนน...........................................แขวง/ต ำบล......................... 
เขต/อ ำเภอ................................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์.............................. 
โทร................................................โทรสำร.................... .........................
Email………………..………………………….............................................................................................................. 
 
4.สถานทีฝ่ึกซ้อมใช้ประจ า ชื่อ...................................................................................................................... 
เลขที่...............................ซอย.......................................ถนน....................................... ....แขวง....................... 
เขต................................................จังหวัด.........................................................รหสัไปรษณี ย์......................... 
 
5.จ านวนนักกีฬา ชำย..................คน หญิง...................คน. รวม........................คน 
 
6.ชื่อผู้ฝึกสอน
 (1)............................................................................................................................................. ............ 
 (2)......................................................................................................................................................... 
 (3)......................................................................................................................................................... 
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7.  ต้องการให้ส่งเอกสารทางไปรษณีย์   บ้ำน         สโมสร 
ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ งของคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาปันจักสีลัตฯ       
ทุกประการ และขอรับรองว่า ข้อความตามใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ จึงลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน
  
 
                             ลงชือ่................................................................ผู้มีอ ำนำจท ำกำรในนำมสโมสร/ชมรม

(...............................................................) 
 ประธำนชมรม / สโมสร 

 
ผู้เสนอ  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     
                             ลงชื่อ............................................................... 
                                                                        (...............................................................) 
                                                      ต ำแหน่ง ……………………………………………………. 
 
ผู้เห็นชอบ  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………........................................................................... ...................................................…… 
                                                                  
                           ลงชื่อ............................................................... 
                           (...............................................................) 
                                                  ต ำแหน่ง ……………………….……………................... 
 
ผู้อนุมัติ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

 
ลงชื่อ 

      (นำยภำณุ อุทัยรัตน์) 
  นำยกสมำคมกีฬำปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย 

หมำยเหตุ 
 - กรุณำกรอกบัญชีรำยชื่อนักกีฬำพร้อมรูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว จ ำนวน 2 รูป, ส ำเนำทะเบียนบ้ำน, ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนเพื่อ

แสดงตน ยื่นพร้อมค่ำสมัครจ ำนวน 1,000 บำท (เป็นค่ำขึ้นท ำเบียนแรกเข้ำ 500 บำท และค่ำบ ำรุงสมำชิกรำยปี 500 บำท) 
 - สมำชิกภำพตั้งแต่ 1 มกรำคม สิ้นสุด 31 ธันวำคมของทุกปี โดยจะต้องช ำระค่ำบ ำรุงปีต่อไปล่วงหน้ำ ภำยในวันที่ 31 ธันวำคม ของปี

ที่จะสิ้นสุดสมำชิกภำพ ทั้งนี้เพรำะจะต้องรำยงำนสถำนภำพสมำชิกให้กำรกีฬำแห่งประเทศไทยทรำบทุกปี 
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เขียนที่................................................ 

วันที่................................................ 
แบบขอต่ออายุสมาชิก 

 
ชื่อ-สกุล.................................................................อยู่บ้ำนเลขที่...............................ซอย.................................. 
ถนน.................................................แขวง/ต ำบล...............................................เขต/อ ำเภอ............................. 
จังหวัดรหัสไปรษณีย์...............................................โทร............................โทรสำร.............................................
เป็นผู้มีอ ำนำจท ำกำรแทนในนำม สโมสร/ชมรม ...................................... 
......................................................................................................................................... .................................. 
 
ชื่อสโมสร/ชมรม (ไทย)..........................................................................................ชื่อย่อ.......... .......................... 
 (อังกฤษ).....................................................................................ชื่อย่อ .................................... 
 
ที่อยู่สโมสร/ชมรม 
เลขที.่.................ซอย....................................ถนน................................. แขวง/ต ำบล......................................... 
เขต................................................จังหวัด......................... .............รหัสไปรษณีย์............................................... 
โทร................................................โทรสำร.............................................
Email………………..…………………………................... 
 
ช าระค่าต่ออายุสมาชิก จ านวน 500 บาท 
     ช ำระเงินสด 

    โอนเงินผ่านบัญชี สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย 
ธนาคาร      กรุงไทย   
สาขา         การกีฬาแห่งประเทศไทย (หัวหมาก)  
เลขบัญชี     985-1-80503-3   

 
 
 
 ลงชื่อ........................................................ผู้มีอ ำนำจท ำกำรในนำมสโมสร/ชมรม 
 (.......................................................) 
 ประธำนสโมสร 
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(รูปถ่าย 1 น้ิว) 

 
ประวัติผู้ฝึกสอน 

 
ชื่อ...............................................................................................................................อำยุ...............................ปี 
ที่อยู่เลขที่......................ซอย...................................ถนน....................................แขวง/ต ำบล............................ 
เขต.......................................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์ .................................. 
โทร............................................โทรสำร.......................................
Email…………………………………….……….………..................... 
จบกำรศึกษำระดับ....................................สำขำวิชำ............................................สถำบัน.................................. 
เมื่อปี พ.ศ...........................สถำนที่ท ำงำน......................................................................โทร............................. 
 
1.  เริ่มสอนครั้งแรก มีนักกีฬำ................คน สถำนที่ฝึกสอน............................................................... 
2.  ปัจจุบัน  มีนักกีฬำ................คน สถำนที่ฝึกสอน.............................................................. 
3.  นักกีฬำที่เคยฝึกสอนที่มีกำรพัฒนำที่ดี  ได้แก่  
 1. ........................................................................................................................................................ 
 2................................................................................................................ ........................................... 
 3........................................................................................................................... ................................ 
4.  กำรเข้ำอบรมผู้ฝึกสอน 
 (1) ............................................................................................................................. ....................... 
 (2) ......................................................................................................................................................  
 
       
 
 
 ลงชื่อ..................................................................... 
       (……………......................................................) 
 ผู้ฝึกสอน 
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(รูปถ่าย 1 

น้ิว) 

                                                    
 

ประวัตินักกีฬา 
 

ชื่อ-สกุล(ไทย)............................................................................................ ......................................................... 
ชื่อ-สกุล (อังกฤษ)............................................................................................................ .................................. 
วัน/เดือน/ปี เกิด .................................................. เลขที่บัตรประชำชน............................................................ 
ที่อยู่ เลขที่...................ซอย...................................ถนน..............................แขวง............................................... 
เขต....................................จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย์............................................. 
โทร............................................โทรสำร............................................ 
Email……………………………………….………....................... 
ก ำลังศึกษำระดับ..................................สำขำ.............................. ..............สถำบัน.............................................. 
ชื่อบิดำ ...............................................................อำชีพ. .................................เบอร์โทร..................................... 
ชื่อมำรดำ ...........................................................อำชีพ................................เบอร์โทร....................................... 
ชื่อผู้ฝึกสอน....................................................... ..........................เบอร์โทร......................................................... 
 
1. ประเภทกีฬำที่เข้ำร่วม................................................ชนิดกีฬำ................................................................... 
 
2. ข้อมูลด้ำนผลกำรแข่งขันกีฬำ 

รำยกำรแข่งขัน................................................สถิติผลกำรแข่งขันเหรียญ..............พ.ศ............................. 
รำยกำรแข่งขัน................................................สถิติผลกำรแข่งขันเหรียญ..............พ.ศ............................ 
รำยกำรแข่งขัน................................................สถิติผลกำรแข่งขันเหรียญ..............พ.ศ............................ 
รำยกำรแข่งขัน................................................สถิติผลกำรแข่งขันเหรียญ..............พ.ศ............................ 
รำยกำรแข่งขัน................................................สถิติผลกำรแข่งขันเหรียญ..............พ.ศ............................ 
รำยกำรแข่งขัน................................................สถิติผลกำรแข่งขันเหรียญ..............พ.ศ............................ 
รำยกำรแข่งขัน.................................................สถิติผลกำรแข่งขันเหรียญ..............พ.ศ............................ 
รำยกำรแข่งขัน.................................................สถิติผลกำรแข่งขันเหรียญ..............พ.ศ............................ 
รำยกำรแข่งขัน.................................................สถิติผลกำรแข่งขันเหรียญ..............พ.ศ............................ 

 
3. สถิติกำรแข่งขันที่ดีที่สุด 
     รำยกำรแข่งขัน........................................สถิติผลกำรแข่งขัน.................. .....................พ.ศ.........................
  
 
 ลงชื่อ................................................................... 
        (……...........................................................) 
 นักกีฬำ 
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ช่ือ......................... 
สกุล....................... 
อาย.ุ..................ปี 

ช่ือ......................... 
สกุล....................... 
อาย.ุ..................ปี 

ช่ือ......................... 
สกุล....................... 
อาย.ุ..................ปี 

ช่ือ......................... 
สกุล....................... 
อาย.ุ..................ปี 

ช่ือ......................... 
สกุล....................... 
อาย.ุ..................ปี 

ช่ือ......................... 
สกุล....................... 
อาย.ุ..................ปี 
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