ขั้นตอนการขอมีบัตรประจําตัว การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37”
(ยกเวนนักกีฬา คณะนักกีฬา และอาสาสมัคร)
1) ผูขอมีบัตรประจําตัวดาวนโหลดแบบฟอรมไดในเวปไซต “แมโดมเกมส 2553” ฝายรายงาน
ผลกีฬาและสถิติการแขงขัน : http://maedomegames2553.tu.ac.th/contact/contact.htm
2) กรอกขอมูลลงใน “แบบฟอรมขอมีบัตรประจําตัวการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย ครั้งที่ 37” พรอมติดรูปถาย (ขนาดไมเล็กกวา 1 นิว้ x 1 นิว้ ) และหรือแนบไฟลรูป JPEG image
และสงมอบผูรับผิดชอบฝายฯ ของทานดําเนินการรวบรวม
3) ผูรับผิดชอบแตละฝายฯ ตรวจสอบรายละเอียด และรับรองวาบุคคลผูขอมีบัตรปฏิบัติงานใน
ฝายนั้นๆ จริง รวบรวมแลวนํามาสงที่งานพัฒนาระบบขอมูล กองแผนงาน ชั้น 3 อาคารสํานักงานอธิการบดี
มธ.ศูนยรังสิต และ/หรือสามารถ scan แลวสงไฟลมาที่ e-mail : poo@tu.ac.th หรือ nuat@tu.ac.th ภายในวันที่
15 ธันวาคม 2552
4) ฝายรายงานผลฯ จะดําเนินการจัดพิมพบัตรประจําตัว และรวบรวมสงใหแตละฝาย เพื่อนําไป
แจกจายใหกับผูขอมีบัตรฯ ตอไป
อนึ่ง ในชวงระหวางวันที่ 22-30 มกราคม 2553 ซึ่งเปนชวงที่การจัดการแขงขันฯ นั้น หากฝายใด
ประสงคขอบัตรประจําตัว ขอใหสงแบบฟอรมขอมีบัตรฯ และรอรับบัตรฯ ไดที่หอง B206 อาคาร main
stadium ระหวางเวลา 8.30-16.30 น. (ยกเวนผูสื่อขาวขอใหสงแบบฟอรมขอมีบัตรฯ และรอรับบัตรฯ ไดที่
หอง B206 อาคาร main stadium ระหวางเวลา 8.30-16.30 น.)
หมายเหตุ
1) การยื่นขอบัตรในระหวางการจัดการแขงขันฯ อาจไดรับบัตรลาชา ฝายรายงานผลฯ ใครขออภัย
มา ณ ที่นี้ดวย
2) ฝายรายงานผลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการออกบัตรประจําตัวใหกับผูที่ไดรับการรับรองจาก
ผูรับผิดชอบแตละฝายฯ เทานั้น

แบบฟอรมขอมีบัตรประจําตัวการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว

นามสกุล

Mr./Ms. Last Name

First Name

ตําแหนง

หนวยงาน

เลขประจําตัวประชาชน

-

โทร.

-

รูปถาย
-

E-mail
ฝายพิธีเปดปด
ฝายการเงิน งบประมาณ และพัสดุ
ฝายรายงานผลกีฬา และสถิติการแขงขัน
ฝายนันทนาการ และศิลปวัฒนธรรม
ฝายจัดประชุมวิชาการ
ฝายสถานที่
ฝายอาสาสมัคร
ฝายเทคนิคกีฬา

ฝายสิทธิประโยชน
ฝายสวัสดิการ
ฝายประชาสัมพันธ
ฝายแพทยและพยาบาล
ฝายตอนรับ พิธีการ และเหรียญรางวัล
ฝายสถานที่พัก นักกีฬาและเจาหนาที่
ฝายศิลปกรรม
อื่นๆ (โปรดระบุ)..........................................................

ทําหนาที่
กรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (USBT)
กรรมการอํานวยการ/กรรมการดําเนินการ (A)
ประธาน/กรรมการจัดการแขงขัน (B)
อนุกรรมการ (Bo)
กรรมการผูตัดสิน (D)
เจาหนาที่จัดการแขงขัน (E)
ผูสื่อขาว (P)
ผูสังเกตการณ (O)
ผูใหการสนับสนุน (S)
ลงชื่อ .............................................................................................

วันที่ .............................................................................

ทางฝายฯ ไดตรวจสอบรายละเอียด และขอรับรองวาบุคคลดังกลาวปฏิบัติงานในฝายฯ จริง

อนุมัติ
(ลงชื่อ) ............................................................................. ประธาน/คณะกรรมการฝายฯ
( .............................................................................)
วันที่ .............................................................................
โปรดสงคืน ฝายรายงานผลกีฬาและสถิติการแขงขัน งานพัฒนาระบบขอมูลเพื่อการบริหาร
กองแผนงาน ชั้น 3 อาคารสํานักงานอธิการบดี มธ. ศูนยรังสิต โทร (82) 1852-3 โทรสาร 02-5642915
หรือ scan แบบฟอรม และสงไฟลมาที่ e-mail : poo@tu.ac.th หรือ nuat@tu.ac.th

บันทึกขอความ
สวนราชการ ฝายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี โทร. (82) 1852, 1853
ที่ ศธ 0516.03/ ว775
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2552
เรื่อง การจัดทําบัตรประจําตัว (ID Card) การจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37
เรียน
ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดมอบหมายใหฝายรายงานผลกีฬาและสถิติการแขงขัน
จัดทําบัตรประจําตัว (ID card) ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37 นั้น
บัดนี้ ฝายรายงานผลฯ ไดจัดทํา “แบบฟอรมขอมีบัตรประจําตัวการจัดการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 37” และรายละเอียดขั้นตอนการขอออกบัตรประจําตัว (ID Card)
ซึ่งแนบมาพรอมนี้ และสามารถดาวนโหลดไดในเวปไซต “แมโดมเกมส 2553” ติดตอฝายรายงานผลกีฬา
และสถิติการแขงขัน http://maedomegames2553.tu.ac.th/contact/contact.htm ทั้งนี้ แบบฟอรมดังกลาวใชกับ
บุคคลที่เขารวมการการจัดการแขงขันฯ ทัง้ หมด ยกเวนกลุมนักกีฬาและคณะนักกีฬาซึ่งคณะกรรมการบริหาร
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (กก.มท) จะเปนผูออกบัตรประจําตัว และกลุมอาสาสมัครซึ่งไมตองกรอก
แบบฟอรมขอมีบัตร เนื่องจากฝายรายงานผลฯ จะออกบัตรใหตามฐานขอมูลที่ฝายอาสาสมัครจัดทําขึ้น
ฝายรายงานผลฯ ขอแจงใหทราบวา เนื่องจากเหตุผลดานการรักษาความปลอดภัยฝายรายงานผลฯ
จะออกบัตรประจําตัวใหกับผูที่ไดรับการรับรองจากผูรับผิดชอบแตละฝายฯ เทานั้น และเพื่อความสะดวกใน
การไดรับบัตรประจําตัวทันกับการจัดการแขงขัน ขอไดโปรดรวมรวมและจัดสงแบบฟอรมขอมีบัตรฯ มายัง
กองแผนงาน ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2552 (เพื่อที่ฝายรายงานผลฯ จะสงบัตรประจําตัวกลับไปยังฝายตางๆ
ภายในวันที่ 11 มกราคม 2553) หากมาทําบัตรประจําตัวในภายหลัง อาจมีความลาชาหรือไมไดรับความ
สะดวกเทาที่ควร
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปดวย จักเปนพระคุณยิ่ง

(นายโปรดปราน สิริธีรศาสน)
ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
ประธานฝายรายงานผลกีฬาและสถิติการแขงขัน

