
การแข่งขันแสดงโชว์ (Role Play) ทักษะความปลอดภัยทางนํ้า 
ภายใต้ Theme“สร้างภูมิคุ้มกันเด็กไทย สร้างความปลอดภัยทางนํ้า” 

ในกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมนํ้าปี ๒๕๕๕ 

 
ความเป็นมา 
  

 ในประเทศไทยกลุ่มเด็กอายุตํ่ากว่า ๑๕ ปี การจมนํ้าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหน่ึง เมื่อเทียบกับ
ทุกสาเหตุทั้งโรคติดเช้ือและไม่ติดเช้ือ จากข้อมูลในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๔๔-๒๕๕๓) มีจํานวนการเสียชีวิตเฉลี่ย
ปีละเกือบ ๑,๔๐๐ คน ช่วงเดือนเมษายนเป็นช่วงที่มีเด็กจมนํ้าเสียชีวิตมากที่สุด เท่ากับ ๑๘๒ คน รองลงมาคือ
มีนาคมจํานวน ๑๔๘ คน และพฤษภาคม ๑๔๑ คน ซึ่งช่วงดังกล่าวตรงกับช่วงฤดูร้อนและปิดภาคการศึกษา  
แหล่งนํ้าที่มีเด็กเสียชีวิตจากการตกนํ้า จมน้ําสูงที่สุดเกือบร้อยละ ๕๐ คือ แหล่งนํ้าธรรมชาติ  

 
              จากข้อมูลการวิจัยหลายแหล่งพบตรงกันว่าเด็กมักจะจมนํ้าเสียชีวิตพร้อมกันครั้งละหลายๆ คน 
เน่ืองจากเด็กไม่รู้วิธีการเอาชีวิตรอดในนํ้าและวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง และจากการศึกษาพบว่าเด็กไทยอายุตํ่ากว่า 
๑๕ ปี ว่ายนํ้าเป็นเพียงร้อยละ ๑๖.๓ ทั้งนี้หากเด็กสามารถว่ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอดได้จะช่วยป้องกันการจมนํ้า
ได้มากกว่าเด็กที่ไม่สามารถว่ายนํ้าได้ถึง ๔ เท่าตัว  

 
 กระทรวงสาธารณสุขได้กําหนดให้วันเสาร์แรกของเดือนมีนาคมของทุกปีเป็นวันรณรงค์ป้องกัน
เด็กจมนํ้าและได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแส
ให้ประชาชนรับรู้ปัญหาและแนวทางป้องกันการจมนํ้าในเด็ก ประกอบกับในปี ๒๕๕๔ ได้เกิดปัญหาอุทกภัยขึ้น
ในหลายพ้ืนที่ และพบว่าสาเหตุการเสียชีวิตกว่าร้อยละ ๘๐ เกิดจากการจมนํ้า ซึ่งในหลายเหตุการณ์เป็นเรื่องที่
สามารถป้องกันได้หากมีความรู้เรื่องความปลอดภัยทางนํ้า การเอาชีวิตรอดในนํ้า และวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง 
ดังน้ันเพ่ือให้ในหลายพ้ืนที่เกิดความตระหนักในเร่ืองดังกล่าวในวงกว้าง กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค
จึงร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องจัดการแข่งขันแสดงโชว์ (Role Play) ทักษะความปลอดภัยทางนํ้าภายใต้ Theme 
“สร้างภูมิคุ้มกันเด็กไทย สร้างความปลอดภัยทางน้ํา” ในกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมนํ้าปี ๒๕๕๕ และ
ขอเชิญชวนหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศที่สนใจส่งเด็กเข้าร่วมแข่งขันในรูปแบบของการบันทึกการแสดงโชว์ (Role Play) 
ทักษะความปลอดภัยทางนํ้าในแผ่น VCD/DVD ชิงทุนการศึกษาและถ้วยรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
มีรายละเอียดตามกติกาการแข่งขัน โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณสุชาดา  เกิดมงคลการ และ
คุณส้ม  เอกเฉลิมเกียรติ สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โทร. ๐ ๒๙๕๑ ๐๔๐๒, 
๐ ๒๕๙๐ ๓๙๖๗-๘ และสามารถทายผลการแข่งขันเพ่ือชิงรางวัลได้ที่ www.thaincd.com  
  

กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็นเด็กไทยปลอดภัย ไม่จมน้ํา 
กระทรวงสาธารณสุข 
www.thaincd.com 

 



กติกาการแข่งขันแสดงโชว์ (Role Play) ทกัษะความปลอดภัยทางน้ํา_กิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ํา 

กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บ สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข                                                                                         ๑ 

กติกาการแข่งขันแสดงโชว์ (Role Play) ทักษะความปลอดภัยทางนํ้า 
ในกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมนํ้า ปี ๒๕๕๕ 

 
กติกาการแข่งขัน 
๑. ทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน ใน ๑ ทีมจะต้องเป็นผู้แข่งขันที่มีอายุ ๕-๑๔ ปี ทั้งน้ีไม่จํากัดจํานวนผู้แข่งขันในแต่ละทีม 

โดยในแต่ละทีมสามารถมีผู้แข่งขันสํารองได้ ๒ คน เพ่ือแสดงแทน หากกรณีในวันแสดงรอบชิงชนะเลิศ ผู้แข่งขัน
ตัวจริงมีเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถแสดงได้ 

๒. ผู้แข่งขัน ๑ คน มีสิทธ์ิเข้าร่วมแข่งขันเพียง ๑ ทีมเท่าน้ัน 
๓. ทีมที่เข้าแข่งขันจะต้องถูกส่งมาโดยหน่วยงานเท่าน้ัน (เช่น โรงเรียน อบต. สสจ. โรงพยาบาล สสอ. รพ.สต. สมาคม 

ชมรม สโมสร ชุมนุม หรือองค์กรที่มีนิติบุคคลรับรอง) ทั้งน้ี ๑ หน่วยงานสามารถส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันได้มากกว่า 
๑ ทีมแต่ต้องไม่ซ้ําคน 

๔. ไม่จํากัดจํานวนทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน 
๕. บันทึกการแสดงโชว์ (Role Play) ทักษะความปลอดภัยทางนํ้า ในรูปแบบ VCD หรือ DVD 
๖. รอบคัดเลือก คณะกรรมการจะตัดสินจากแผ่น VCD/DVD ที่บันทึกการแสดงโชว์ (Role Play) ที่ส่งเข้ามา และ

คัดเลือกให้เหลือ ๕ ทีม 
๗. รอบชิงชนะเลิศ คณะกรรมการจะเดินทางไปตัดสินยังพ้ืนที่ที่ทีมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง ๕ ทีม ซึ่งทั้ง ๕ ทีมจะต้อง  

๑)  แสดงโชว์ (Role Play) ทักษะความปลอดภัยทางนํ้า โดยใช้สถานที่และรูปแบบเดิมที่บันทึกมาในแผ่น VCD/DVD 
๒)  แสดงความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตามสถานการณ์สมมุติที่ถูกกําหนดขึ้นโดยคณะกรรมการ 
๓)  การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ เพ่ือให้คณะกรรมการตัดสินอีกครั้ง 

ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
๘. การแสดงของทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง ๕ ทีมจะถูกบันทึก ตัดต่อ และนําไปออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์

ในช่วงวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมนํ้า (วันเสาร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๕) 
 

การแสดงโชว์ (Role Play) ทักษะความปลอดภัยทางน้ํา จะต้องประกอบด้วยการแสดง  
๑)  ความรู้เก่ียวกับความปลอดภัยทางนํ้า 
๒)  ทักษะการเอาชีวิตรอดและวิธีการช่วยเหลือ ครบทั้ง ๔ ทักษะคือ  

(๑) การลอยตัวเปล่า  
(๒) การลอยตัวโดยใช้อุปกรณ์ที่หาได้ง่าย  
(๓) การช่วยคนตกนํ้าด้วยการโยนอุปกรณ์  
(๔) การช่วยคนตกนํ้าด้วยการย่ืนอุปกรณ์ 
* ทีมท่ีเข้าแข่งขันต้องแสดงครบท้ัง ๒ ข้อ หากขาดข้อใดข้อหนึ่งหรือทักษะใดทักษะหนึ่งจะถือว่าผิดกติกาและจะถูกคัดออกทันที 

๓) การแสดงทักษะในข้อ ๑) และ ๒) จะต้องออกมาในรูปแบบที่เป็นเน้ือเรื่องตามสถานการณ์ที่เหมาะสมโดยต้อง
กําหนดขึ้นเอง (ไม่ใช่การสาธิตทีละทักษะ) 
 ความยาว ๕ - ๗ นาที หากใช้ระยะเวลาการแสดงเกิน ๗ นาที ทีมจะถูกตัดคะแนน (นาทีละ ๒ คะแนน) 
 ถ่ายทําจากสถานที่จริงและเป็นการถ่ายทําอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ต้นจนจบ 
 ห้ามดัดแปลง รวมทั้งการใส่กราฟฟิกใดๆ 
 สถานที่ที่ใช้ในการแสดงรอบคัดเลือกต้องเป็นสถานที่เดียวกันกับรอบชิงชนะเลิศ 
 จะต้องไม่มีการเปล่ียนแปลงผู้แข่งขันที่เข้าร่วมแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ หากทีมน้ันผ่านรอบคัดเลือกแล้ว 
กรณีมีความจําเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงผู้แข่งขันที่แสดงในรอบชิงชนะเลิศ (ทําให้สมาชิกไม่เหมือนกับใน
รอบคัดเลือก) ต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณา 

 ไม่จํากัดรูปแบบหรือชนิดของแหล่งนํ้าที่ใช้แสดง (อาจเป็นสระว่ายนํ้ามาตรฐาน สระว่ายนํ้าเคลื่อนที่ แหล่งนํ้า
ตามธรรมชาติ) แต่ควรหลีกเลี่ยงสถานที่ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 



กติกาการแข่งขันแสดงโชว์ (Role Play) ทกัษะความปลอดภัยทางน้ํา_กิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ํา 

กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บ สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข                                                                                         ๒ 

การสมัคร 
 เปิดรับสมัคร: ต้ังแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
 ขั้นตอน:  
ส่งเอกสารและหลักฐานที่กําหนด พร้อมทั้ง VCD หรือ DVD ที่บันทึกภาพเคลื่อนไหวการแสดงโชว์ (Role Play) 
ทักษะความปลอดภัยทางนํ้า ตามกติกาที่กําหนด ไปยัง สํานักโรคไม่ติดต่อ (กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บ) กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ภายในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
(รับสมัครทางไปรษณีย์เท่าน้ัน) 

 คุณสมบัติ 
๑. ผู้แข่งขันต้องมีอายุ ๕ - ๑๔ ปี (เกิดต้ังแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๐ - วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๙) 
๒.  ผู้แข่งขันต้องมีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจและไม่เป็นโรคที่ก่อให้เกิดอันตรายได้ 
๓. ผู้แข่งขันทุกคนที่เข้าร่วมแข่งขันฯ ต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครอง 

 หลักฐาน 
๑. ใบสมัคร และทะเบียนผู้สมัครเข้าแข่งขันแสดงโชว์ (Role Play) ทักษะความปลอดภัยทางนํ้า โดยต้องกรอก

ข้อความและมีลายเซ็นครบถ้วนตามท่ีกําหนด 
๒. ใบสูติบัตรหรือเอกสารหลักฐานอ่ืนๆ ที่สามารถระบุช่ือและแสดงอายุของผู้แข่งขัน 
๓. VCD หรือ DVD ที่บันทึกภาพเคลื่อนไหวการแสดงโชว์ (Role Play) ทักษะความปลอดภัยทางนํ้า 

 
เง่ือนไข 
๑. VCD หรือ DVD ที่บันทึกภาพเคลื่อนไหวการแสดงโชว์ (Role Play) ทักษะความปลอดภัยทางนํ้าที่จัดส่งมาทั้งหมด 

เป็นลิขสิทธ์ิของสํานักโรคไม่ติดต่อ 
๒. อาจมีการเก็บภาพน่ิงหรือภาพเคลื่อนไหว  บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลของผู้เข้าร่วมแข่งขันยินดีให้มีการ

เผยแพร่ทั้งหมดได้ 
๓. ผู้ปกครองเด็กทุกคน ผู้ฝึกสอน และหน่วยงานท่ีจัดส่งเด็กเข้าร่วมแข่งขัน ต้องปฏิบัติตามตามกติกา  การสมัคร  

และเง่ือนไข ของการแข่งขันฯ ทุกประการ ทั้งน้ีหากเกิดปัญหา/ความเสียหายใดๆ จะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น
จากผู้จัดการแข่งขัน 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
 รอบคัดเลือก 
๑. คณะผู้ตัดสินจะตัดสินจากการดูภาพการแสดงโชว์ (Role Play) จากแผ่น VCD หรือ DVD ที่ส่งไปยัง

กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บ สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรคฯ โดยใช้เกณฑ์การตัดสินใน ๖ ประเด็นหลัก ได้แก่ 
๑) ความรู้เก่ียวกับความปลอดภัยทางนํ้า เช่น รู้จักแหล่งนํ้าเสี่ยง การเตรียมความพร้อมสําหรับการทํากิจกรรม

ทางน้ํา กฎแห่งความปลอดภัยทางนํ้า (โดยสอดแทรกอยู่ในเนื้อหาการแสดง) 
๒) การแสดงทักษะการเอาชีวิตรอดในนํ้า  
๓) การแสดงทักษะการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางนํ้าที่ถูกต้องและปลอดภัย 
๔) การแสดงออกและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๕) นําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง 
๖) ใช้ระยะเวลา ๕ – ๗ นาที (หากเกิน ๗ นาที ตัดนาทีละ ๒ คะแนน) 

๒.  ผู้ตัดสินจะคัดเลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จํานวน ๕ ทีม 
๓. คําตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นข้อยุติเด็ดขาด 
 
 
 



กติกาการแข่งขันแสดงโชว์ (Role Play) ทกัษะความปลอดภัยทางน้ํา_กิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ํา 

กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บ สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข                                                                                         ๓ 

 รอบชิงชนะเลิศ 
๑. คณะผู้ตัดสินจะเดินทางไปตัดสินยังพ้ืนที่ที่ทีมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง ๕ ทีม โดยจะตัดสินจาก 

๑) การแสดงจริงของทีมที่เข้าร่วมแข่งขันตามแผ่น VCD หรือ DVD ที่จัดส่งมา  
๒) ความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตามสถานการณ์สมมุติที่คณะกรรมการกําหนดขึ้น 
๓) การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ 

๒. คณะผู้ตัดสินจะตัดสินโดยพิจารณาจาก 
ส่วนที่ ๑  (คะแนนรวม ๔๐ คะแนน): 

๑) ความเหมือนกับการแสดงโชว์ใน VCD หรือ DVD  ในรอบคัดเลือก 
๒) ใช้ระยะเวลา ๕ – ๗ นาที (หากเกิน ๗ นาที ตัดนาทีละ ๒ คะแนน) 

ส่วนที่ ๒ (คะแนน ๔๐ คะแนน): ความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตามสถานการณ์สมมุติทีถู่กกําหนดขึ้น 
ส่วนที่ ๓  (คะแนน ๒๐ คะแนน): การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ 

เช่น ในวันที่แสดงในรอบตัดสิน มีหน่วยงานที่เก่ียวข้องและผู้บริหารเข้าร่วมจํานวนมาก การได้รับ
สนับสนุนทรัพยากร (คน เงิน ของ) จากหลายภาคส่วน 

๓. คําตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นข้อยุติเด็ดขาด 
 
รางวัล 
๑) รางวัลชนะเลิศ จํานวน ๑ รางวัล 

 ถ้วยรางวัล และเงินทุนการศึกษา จํานวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท 
๒) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ จํานวน ๑ รางวัล 

 ถ้วยรางวัล และเงินทุนการศึกษา จํานวน ๖๐,๐๐๐.- บาท 
๓) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ จํานวน ๑ รางวัล 

 ถ้วยรางวัล และเงินทุนการศึกษา จํานวน ๓๐,๐๐๐.- บาท 
๔) รางวัลชมเชย จํานวน ๒ รางวัล 

 ถ้วยรางวัล และเงินทุนการศึกษา รางวัลละ ๑๐,๐๐๐.- บาท 
 
หมายเหตุ  สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีคุณสุชาดา เกิดมงคลการ และคุณส้ม เอกเฉลิมเกียรติ สํานักโรคไม่ติดต่อ 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี โทร ๐ ๒๙๕๑ ๐๔๐๒, ๐ ๒๕๙๐ ๓๙๖๗-๘ 
 
 

 
กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็นเด็กไทยปลอดภัย ไม่จมน้ํา 

 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

www.thaincd.com 



เลขท่ีใบสมัคร............................ 

ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันแสดงโชว์ (Role Play) ทักษะความปลอดภัยทางนํ้า 
ในกิจกรรมวนัรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ํา ปี ๒๕๕๕ 

 
หน่วยงานที่จัดส่ง........................................................................................................จังหวัด...................................................... 
ช่ือผู้ประสานงาน………………..……………………….........................………..ตําแหน่ง......................................................................... 
มือถือ………….………..……………..โทร………….…….………….…โทรสาร………………………….……E-mail……………………………………… 
 

ชื่อทีม............................................................................................................ 
ลําดับ ชื่อ-นามสกุล วัน-เดือน-ปีเกิด อายุ (ปี) หน่วยงาน/โรงเรียน 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

หมายเหตุ  หากมีเด็กมากกว่า ๑๒ คน สามารถใช้ใบสมัครและทะเบียนผู้สมัครอีกชุดได้ 
  ใน ๑ ทีม สามารถมีตัวสํารองได้ ๒ คน เพ่ือใช้แสดงแทน หากกรณีในวันแสดงรอบชิงชนะเลิศ ผู้แข่งขันตัวจริงมีเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถแสดงได้ 
 

ลงช่ือ..............................................................ผู้ประสานงาน 
      (..............................................................) 
 วันที่............................................................... 

 

คํารบัรองผู้ฝึกสอน 
 

 ข้าพเจ้า (นางสาว/นาง/นาย)..........................................................................ตําแหน่ง.................................................
หน่วยงาน.............................................................................................เป็นผู้ฝึกสอนเด็กที่เข้าร่วมแข่งขัน ขอรับรองว่าข้อความ
และภาพถ่ายติดเอกสารทะเบียนผู้สมัครเข้าแข่งขันฯ เป็นของข้าพเจ้าและเด็กที่เข้าร่วมแข่งขันจริง 
 

ลงช่ือ..................................................................ผู้ฝึกสอน 
(..................................................................) 

 

คํารบัรองผู้บรหิารหน่วยงาน 
 

 ข้าพเจ้า (นางสาว/นาง/นาย)..........................................................................ตําแหน่ง.................................................
หน่วยงาน..........................................................................ขอรับรองเอกสารนี้ถูกต้อง และปฏิบัติตามกติกา  การสมัคร  และเง่ือนไข 
ของการแข่งขันแสดงโชว์ (Role Play) ทักษะความปลอดภัยทางนํ้า ในกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมนํ้า ปี ๒๕๕๕ ทุกประการ 
 

ลงช่ือ...................................................................ผู้บริหารหน่วยงาน 
  (..................................................................) 



เลขท่ีใบสมัคร............................ 

ทะเบียนผู้สมัครเข้าแข่งขันแสดงโชว์ (Role Play) ทักษะความปลอดภัยทางน้ํา ในกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้าํ 
(ผู้ฝึกสอน และนักเรียน) 

 

ชื่อทีม............................................... 
 

หน่วยงาน.................................................................................... 
 

ผู้ฝึกสอน 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ................................................................. 
เด็กเขา้ร่วมแข่งขัน            
 
 

 
 

 
 

 ช่ือ.......................................   ช่ือ.......................................    ช่ือ........................................  ช่ือ.................................... 
  
 
 
 
 
 

๑ ๒ ๓ ๔ 

๕ ๖ ๗ ๘ 

 ช่ือ.......................................   ช่ือ.......................................    ช่ือ........................................  ช่ือ.................................... 
  
 
 
 
 
 

๑๐ ๙ 
(

๑๑ 
สํารอง) (

๑๒ 
สํารอง) 

 ช่ือ.......................................   ช่ือ.......................................     ช่ือ........................................   ช่ือ..................................... 
 

 ขอรับรองว่าตามรายช่ือและภาพถ่ายข้างบนน้ี เป็นของข้าพเจ้าและเด็กที่เข้าร่วมแข่งขันจริง  
         

                                                                           ลงช่ือ..................................................ผู้ฝึกสอน 
               (..................................................) 

ขอรับรองเอกสารน้ีถูกต้อง 
         ลงช่ือ...................................................ผู้บริหารหน่วยงาน 
               (...................................................) 
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