เอกสารหมายเลข 1

แบบสำรวจข้ อมูล
กำรเตรียมกำรจัดงำนกีฬำ “กำญจนำเกมส์ แห่ งประเทศไทย ” ครั้งที่ 14
ณ โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย ฉะเชิงเทรำ
๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑
1. โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย ................................................................
2. จำนวนผู้บริหำร / ครู / นักกีฬำ
ที่
1
2
3

รำยกำรผู้เข้ ำร่ วม

ชำย

หญิง

หมำยเหตุ

ผู้บริหำร
ครู
นักกีฬำ

รวม
3. กำรจัดทำอำหำรสำหรับนักกีฬำ ในช่ วงระหว่ำงกำรแข่ งขัน
3.1  จัดทำเอง
3.2  ให้ นักกีฬำซื้ออำหำรรับประทำนเอง
3.3  ให้ โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย ฉะเชิงเทรำ จัดหำผู้ประกอบกำรให้
ผู้ที่รับประทำนอำหำรอิสลำม จำนวน.................................คน
4. แจ้งทุกโรงเรียนให้ นกั กีฬำจัดเตรียมสัมภำระที่จำเป็ นไปเอง ประกอบด้ วย มุ้ง ผ้ำห่ ม เครื่องส่ วนตัว ยำ
ประจำตัว อืน่ ๆ

ลงชื่อ................................................ผู้ให้ ข้อมูล
(..............................................)
ตำแหน่ ง..............................................................................
โทรศัพท์ .............................................................................
โรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
โทร. 038 – 502060 โทรสาร. 038 – 836630
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ใบสมัครเข้ ำร่ วมกำรแข่ งขัน
กีฬำกลุ่มโรงเรียน “กำญจนำเกมส์ แห่ งประเทศไทย” ครั้งที่ 14
ณ โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย ฉะเชิงเทรำ
โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย ................................................................
ที่

ประเภทกีฬำ / กิจกรรม

1
2
3

ฟุตบอล
ฟุตซอล
บำสเกตบอล

4

วอลเลย์บอล

5

เซปักตะกร้ อทีมเดี่ยว

6

เปตอง
เปตองครู-บุคลำกร

7

กรีฑำ

8
9

ขับร้ องเพลงพระรำช
นิพนธ์
ขับร้ องเพลงไทยลูกทุ่ง

10

วงดนตรีสตริง

ประเภทกีฬำ/รุ่น
ทีมชำย
ทีมชำย
ทีมชำย
ทีมหญิง
ทีมชำย
ทีมหญิง
ชำย
หญิง
ทีมชำย 3 คน
ทีมหญิง 3 คน
ทีมชำย 3 คน
ทีมหญิง 3 คน
อำยุ 15 ปี ชำย
อำยุ 15 ปี หญิง
อำยุ 18 ปี ชำย
อำยุ 18 ปี หญิง
ชำย 1 คน
หญิง 1 คน
นักร้ องชำย หรือหญิง 1
คน พร้ อมหำงเครื่อง
6-8 คน
นักร้ องชำยหรือหญิง
พร้ อมสมำชิกในวง

ส่ งเข้ ำร่ วม
กำรแข่ งขัน

จำนวน
นักกีฬำ

หมำยเหตุ
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ที่

ประเภทกีฬำ / กิจกรรม

11

เทเบิลเทนนิส

12

เทนนิส

13

แบดมินตัน

14
15
16

รักบีฟ้ ุตบอล 7 คน
กอล์ฟผู้บริหำร
กอล์ฟนักเรียน

ประเภทกีฬำ/รุ่น
ชำยเดี่ยว
ชำยคู่
หญิงเดีย่ ว
หญิงคู่
คู่ผสม
ชำยเดี่ยว
ชำยคู่
หญิงเดีย่ ว
หญิงคู่
คู่ผสม
ชำยเดี่ยว
ชำยคู่
หญิงเดีย่ ว
หญิงคู่
คู่ผสม
ทีมชำย
เดี่ยว
ชำยเดี่ยว
หญิงเดีย่ ว

ส่ งเข้ ำร่ วมกำร
แข่ งขัน

จำนวนนักกีฬำ

หมำยเหตุ
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กำรแข่ งขันกีฬำ “กำญจนำเกมส์ แห่ งประเทศไทย” ครั้งที่ 14 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรำ
แบบแจ้ งรำยชื่อนักกีฬำและเจ้ ำหน้ ำที่
โรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย............................................................
ชนิดกีฬา / กิจกรรม..............................................................  ชาย หญิง
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประชาชน

วัน / เดือน /ปี เกิด

ลงชื่อ..................................................ผูฝ้ ึ กสอน
(....................................................)
รับรองเอกสาร
ลงชื่อ..................................................นายทะเบียนโรงเรี ยน
(...................................................)
ลงชื่อ.........................................................
(.....................................................)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย.................................
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กำรแข่ งขันกีฬำ “กำญจนำเกมส์ แห่ งประเทศไทย” ครั้งที่ 14 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรำ
แบบแจ้ งรำยชื่ อนักกีฬำและเจ้ ำหน้ ำที่
โรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย............................................................
ชนิดกีฬา / กิจกรรม..............................................................  ชาย หญิง
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประชาชน

วัน / เดือน /ปี เกิด

ผูจ้ ดั การทีม.................................................. โทรศัพท์...................................................
ผูฝ้ ึ กสอน..................................................... โทรศัพท์...................................................
ผูช้ ่วยผูฝ้ ึ กสอน............................................ โทรศัพท์...................................................
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กำรแข่ งขันกีฬำ “กำญจนำเกมส์ แห่ งประเทศไทย” ครั้งที่ 14 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรำ
แบบแจ้ งรำยชื่อนักกีฬำและเจ้ ำหน้ ำที่
โรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย............................................................
ชนิดกีฬา / กิจกรรม..............................................................  ชาย หญิง

ผูฝ้ ึ กสอน
ชื่อ........................................
สกุล.....................................

ผูช้ ่วยผูฝ้ ึ กสอน
ชื่อ........................................
สกุล.....................................

ผูช้ ่วยผูฝ้ ึ กสอน
ชื่อ........................................
สกุล.....................................

ชื่อ........................................ ชื่อ........................................
สกุล..................................... สกุล.....................................

ชื่อ........................................ ชื่อ....................................
สกุล..................................... สกุล...................................

ชื่อ........................................ ชื่อ........................................
สกุล..................................... สกุล.....................................

ชื่อ........................................ ชื่อ....................................
สกุล..................................... สกุล...................................

ชื่อ........................................ ชื่อ........................................
สกุล..................................... สกุล.....................................

ชื่อ........................................ ชื่อ....................................
สกุล..................................... สกุล...................................
มีต่อ

เอกสารหมายเลข 5 (ต่อ)

กำรแข่ งขันกีฬำ “กำญจนำเกมส์ แห่ งประเทศไทย” ครั้งที่ 14 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรำ
แบบแจ้ งรำยชื่อนักกีฬำและเจ้ ำหน้ ำที่
โรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย............................................................
ชนิดกีฬา / กิจกรรม..............................................................  ชาย หญิง

ชื่อ........................................ ชื่อ........................................
สกุล..................................... สกุล.....................................

ชื่อ........................................ ชื่อ....................................
สกุล..................................... สกุล...................................

ชื่อ........................................ ชื่อ........................................
สกุล..................................... สกุล.....................................

ชื่อ........................................ ชื่อ....................................
สกุล..................................... สกุล...................................

ลงชื่อ.................................................ผูฝ้ ึ กสอน
(..................................................)
รับรองเอกสาร
ลงชื่อ..................................................นายทะเบียนโรงเรี ยน
(...................................................)
ลงชื่อ.........................................................
(.....................................................)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย.................................
หมำยเหตุ : ใช้ท้งั กีฬา / กรี ฑา / ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ / ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง / วงดนตรี สตริ ง
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บัญชีรำยชื่อนักเรียนเข้ ำร่ วมประกวดขับร้ องเพลงพระรำชนิพนธ์ /เพลงไทยลูกทุ่ง/วงดนตรีสตริง
โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย...........................................
กำรแข่ งขันกีฬำกลุ่มโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย “กีฬำกำญจนำเกมส์ แห่ งประเทศไทย” ครั้งที่ 14
ระหว่ำงวันที่ 23 – 27 ธันวำคม 2556 ณ โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย ฉะเชิงเทรำ
๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑
1. ขับร้ องเพลงพระรำชนิพนธ์
เพลง แสงเทียน
นักเรี ยนชื่อ......................................................................ระดับชั้น..............
เพลง ใกล้รุ่ง
นักเรี ยนชื่อ......................................................................ระดับชั้น..............
2. ขับร้ องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหำงเครื่อง
ที่
ชื่อ – สกุล
ชั้น
หมายเหตุ
1
นักร้ อง
2
3
4
5
6
7
8
9
3. วงดนตรีสตริง
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อ – สกุล

ชั้น

ลงชื่อ...................................................................ผูจ้ ดั การทีม
(...................................................................)

หมายเหตุ
นักร้ อง
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ลงชื่อ...............................................................ผูฝ้ ึ กสอน/ผูจ้ ดั การทีม

วิง่ ผลัด
4 ×400 ม.

วิง่ ผลัด
4 ×100 ม.

วิง่ 1500 ม.

วิง่ 800 ม.

วิง่ 400 ม.

ชื่อ – สกุล

วิง่ 200 ม.

ลาดับ

วิง่ 100 ม.

ใบแยกประเภทกำรแข่ งขันกรีฑำ กำรแข่ งขันกีฬำกลุ่มโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย “กีฬำกำญจนำเกมส์ แห่ งประเทศไทย” ครั้งที่ 14
ระหว่ำงวันที่ 23 – 27 ธันวำคม 2556 ณ โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย ฉะเชิงเทรำ
๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑
ทีมโรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย............................................................... รุ่ น 15 ปี ชาย  รุ่ น 15 ปี หญิง
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ลงชื่อ...............................................................ผูฝ้ ึ กสอน/ผูจ้ ดั การทีม

วิง่ ผลัด
4 ×400 ม.

วิง่ ผลัด
4 ×100 ม.

วิง่ 1500 ม.

วิง่ 800 ม.

วิง่ 400 ม.

ชื่อ – สกุล

วิง่ 200 ม.

ลาดับ

วิง่ 100 ม.

ใบแยกประเภทกำรแข่ งขันกรีฑำ กำรแข่ งขันกีฬำกลุ่มโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย “กีฬำกำญจนำเกมส์ แห่ งประเทศไทย” ครั้งที่ 14
ระหว่ำงวันที่ 23 – 27 ธันวำคม 2556 ณ โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย ฉะเชิงเทรำ
๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑
ทีมโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย............................................................... รุ่น 18 ปี ชำย  รุ่น 18 ปี หญิง

