ระเบียบการแข่ งขันกีฬายกนา้ หนัก
การแข่ งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ประจาปี การศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 16-18 สิ งหาคม 2560
ณ สนามแข่ งขันกีฬายกนา้ หนัก โรงเรียนละทายวิทยา ตาบลละทาย อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
----------------------------------------------------------------1. ข้ อมูลทัว่ ไป
จังหวัดศรี สะเกษ โดยสำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดศรี สะเกษ กำหนดจัดกำรแข่งขันยกน้ ำหนัก
กีฬำนักเรี ยน นักศึกษำจังหวัดศรี สะเกษ ประจำปี กำรศึกษำ 2560 ระหว่ำงวันที่ 16-18 สิ งหำคม พ.ศ. 2560
ณ สนำมแข่งขันยกน้ ำหนักโรงเรี ยนละทำยวิทยำ ตำบลละทำย อำเภอกันทรำรมย์ จังหวัดศรี สะเกษ
2. ประเภทการแข่ งขัน
2.1. ประเภทนักเรี ยนชำย รุ่ นอำยุไม่เกิน
2.1.1. รุ่ นน้ ำหนักตัวไม่เกิน
2.1.2. รุ่ นน้ ำหนักตัวไม่เกิน
2.1.3. รุ่ นน้ ำหนักตัวไม่เกิน
2.1.4. รุ่ นน้ ำหนักตัวไม่เกิน
2.1.5. รุ่ นน้ ำหนักตัวไม่เกิน
2.1.6. รุ่ นน้ ำหนักตัวเกิน
2.2. ประเภทนักเรี ยนหญิง รุ่ นอำยุไม่เกิน
2.2.1. รุ่ นน้ ำหนักตัวไม่เกิน
2.2.2. รุ่ นน้ ำหนักตัวไม่เกิน
2.2.3. รุ่ นน้ ำหนักตัวไม่เกิน
2.2.4. รุ่ นน้ ำหนักตัวไม่เกิน
2.2.5. รุ่ นน้ ำหนักตัวไม่เกิน
2.2.6. รุ่ นน้ ำหนักตัวเกิน

14 ปี : แบ่งกำรแข่งขันออกเป็ น 6 รุ่ น
46
กิโลกรัม
50
กิโลกรัม
56
กิโลกรัม
62
กิโลกรัม
69
กิโลกรัม
69
กิโลกรัมขึ้นไป
14 ปี : แบ่งกำรแข่งขันออกเป็ น 6 รุ่ น
40
กิโลกรัม
44
กิโลกรัม
48
กิโลกรัม
53
กิโลกรัม
58
กิโลกรัม
58
กิโลกรัมขึ้นไป
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2.3. ประเภทนักเรี ยนชำย รุ่ นอำยุไม่เกิน
2.3.1. รุ่ นน้ ำหนักตัวไม่เกิน
2.3.2. รุ่ นน้ ำหนักตัวไม่เกิน
2.3.3. รุ่ นน้ ำหนักตัวไม่เกิน
2.3.4. รุ่ นน้ ำหนักตัวไม่เกิน
2.3.5. รุ่ นน้ ำหนักตัวไม่เกิน
2.3.6. รุ่ นน้ ำหนักตัวไม่เกิน
2.3.7. รุ่ นน้ ำหนักตัวเกิน

16 ปี : แบ่งกำรแข่งขันออกเป็ น 7 รุ่ น
50
กิโลกรัม
56
กิโลกรัม
62
กิโลกรัม
69
กิโลกรัม
77
กิโลกรัม
85
กิโลกรัม
85
กิโลกรัมขึ้นไป

2.4. ประเภทนักเรี ยนหญิง รุ่ นอำยุไม่เกิน
2.4.1. รุ่ นน้ ำหนักตัวไม่เกิน
2.4.2. รุ่ นน้ ำหนักตัวไม่เกิน
2.4.3. รุ่ นน้ ำหนักตัวไม่เกิน
2.4.4. รุ่ นน้ ำหนักตัวไม่เกิน
2.4.5. รุ่ นน้ ำหนักตัวไม่เกิน
2.4.6. รุ่ นน้ ำหนักตัวไม่เกิน
2.4.7. รุ่ นน้ ำหนักตัวเกิน

16 ปี : แบ่งกำรแข่งขันออกเป็ น 7 รุ่ น
44
กิโลกรัม
48
กิโลกรัม
53
กิโลกรัม
58
กิโลกรัม
63
กิโลกรัม
69
กิโลกรัม
69
กิโลกรัมขึ้นไป

2.5. ประเภทนักเรี ยนชำย รุ่ นอำยุไม่เกิน
2.5.1. รุ่ นน้ ำหนักตัวไม่เกิน
2.5.2. รุ่ นน้ ำหนักตัวไม่เกิน
2.5.3. รุ่ นน้ ำหนักตัวไม่เกิน
2.5.4. รุ่ นน้ ำหนักตัวไม่เกิน
2.6.5. รุ่ นน้ ำหนักตัวไม่เกิน
2.6.6. รุ่ นน้ ำหนักตัวไม่เกิน
2.6.7. รุ่ นน้ ำหนักตัวไม่เกิน
2.6.8. รุ่ นน้ ำหนักตัวเกิน

18 ปี : แบ่งกำรแข่งขันออกเป็ น 8 รุ่ น
50
กิโลกรัม
56
กิโลกรัม
62
กิโลกรัม
69
กิโลกรัม
77
กิโลกรัม
85
กิโลกรัม
94
กิโลกรัม
94
กิโลกรัมขึ้นไป
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2.6. ประเภทนักเรี ยนหญิง รุ่ นอำยุไม่เกิน
2.6.1. รุ่ นน้ ำหนักตัวไม่เกิน
2.6.2. รุ่ นน้ ำหนักตัวไม่เกิน
2.6.3. รุ่ นน้ ำหนักตัวไม่เกิน
2.6.4. รุ่ นน้ ำหนักตัวไม่เกิน
2.6.5. รุ่ นน้ ำหนักตัวไม่เกิน
2.6.6. รุ่ นน้ ำหนักตัวไม่เกิน
2.6.7. รุ่ นน้ ำหนักตัวไม่เกิน
2.6.8. รุ่ นน้ ำหนักตัวเกิน

18 ปี
44
48
53
58
63
69
75
75

: แบ่งกำรแข่งขันออกเป็ น 8 รุ่ น
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัมขึ้นไป

3. คุณสมบัติของนักกีฬา, ทีมและการสมัครเข้ าแข่ งขัน
3.1. นักกีฬาทีส่ มัครเข้ าแข่ งขันยกนา้ หนัก กีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประจาปี การศึกษา
2559 จะต้ องเป็ นนักกีฬาในสั งกัดของโรงเรียนในจังหวัดศรีสะเกษ ไม่ น้อยกว่า 60 วัน และมีคุณสมบัติดังนี้
3.1.1. ประเภทนักเรี ยนชำยและนักเรี ยนหญิง รุ่ นอำยุไม่เกิน 14 ปี ต้องมีอำยุระหว่ำง 13-14 ปี
(เกิดในปี พ.ศ. 2547-2546)
3.1.2. ประเภทนักเรี ยนชำยและนักเรี ยนหญิง รุ่ นอำยุไม่เกิน 16 ปี ต้องมีอำยุระหว่ำง 15-16 ปี
(เกิดในปี พ.ศ. 2545-2544)
3.1.3. ประเภทนักเรี ยนชำยและนักเรี ยนหญิง รุ่ นอำยุไม่เกิน 18 ปี ต้องมีอำยุระหว่ำง 17-18 ปี
(เกิดในปี พ.ศ. 2543-2542)
3.2. หลักฐานประกอบการสมัครของนักกีฬาแต่ ละคน
3.2.1. แบบฟอร์ มกำรสมัครเข้ำร่ วมกำรแข่งขันรำยบุคคล ตำมที่ระเบียบกำหนด
3.2.2. ใบสมัครเข้ำร่ วมกำรแข่งขัน จะต้องระบุรำยชื่ อนักกีฬำ รุ่ น วันเดือนปี เกิด และ “สถิติโตเติลบุคคล”
ไว้อย่ำงชัดเจน
3.2.3. ทะเบียนรู ปถ่ำย (ให้ใช้ทะเบียนรู ปถ่ำยตำมแบบกีฬำยกน้ ำหนัก) พร้อมเขียนชื่อและนำมสกุล
รุ่ นให้ครบถ้วน หรื อถ่ำยสำเนำบัตรประชำชนแทนแผงรู ป
3.2.4. เอกสำรอื่นๆ ตำมระเบียบที่สำนักงำนท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดศรี สะเกษกำหนด

-43.3. โรงเรียนมีสิทธิ์ ส่ งนักกีฬาได้ ไม่ จากัดจานวนทีม โดยมีจานวนนักกีฬาในแต่ ละทีม ดังนี้
3.3.1. ประเภทนักเรี ยนชำย รุ่ นอำยุไม่เกิน 14 ปี : แต่ละทีมจะส่ งนักกีฬำเข้ำแข่งขันได้ไม่เกิน 6 คน
กับนักกีฬำสำรองได้ไม่เกิน 2 คน
3.3.2. ประเภทนักเรี ยนชำย รุ่ นอำยุไม่เกิน 16 ปี : แต่ละทีมจะส่ งนักกีฬำเข้ำแข่งขันได้ไม่เกิน 7 คน
กับนักกีฬำสำรองได้ไม่เกิน 2 คน
3.3.3. ประเภทนักเรี ยนชำย รุ่ นอำยุไม่เกิน 18 ปี : แต่ละทีมจะส่ งนักกีฬำเข้ำแข่งขันได้ไม่เกิน 8 คน
กับนักกีฬำสำรองได้ไม่เกิน 2 คน
3.3.4. ประเภทนักเรี ยนหญิง รุ่ นอำยุไม่เกิน 14 ปี : แต่ละทีมจะส่ งนักกีฬำเข้ำแข่งขันได้ไม่เกิน 6 คน
กับนักกีฬำสำรองได้ไม่เกิน 2 คน
3.3.5. ประเภทนักเรี ยนหญิง รุ่ นอำยุไม่เกิน 16 ปี : แต่ละทีมจะส่ งนักกีฬำเข้ำแข่งขันได้ไม่เกิน 7 คน
กับนักกีฬำสำรองได้ไม่เกิน 2 คน
3.3.6. ประเภทนักเรี ยนหญิง รุ่ นอำยุไม่เกิน 18 ปี : แต่ละทีมจะส่ งนักกีฬำเข้ำแข่งขันได้ไม่เกิน 8 คน
กับนักกีฬำสำรองได้ไม่เกิน 2 คน
3.3.7. นักกีฬำแต่ละประเภทในแต่ละทีม จะส่ งเข้ำแข่งขันได้รุ่นละไม่เกิน 2 คน ทั้งนี้จำนวนรวม
ของนักกีฬำแต่ละทีม จะต้องไม่เกินจำนวนรุ่ นที่กำหนดแข่งขันในแต่ละประเภท
3.4. นักกีฬาแต่ ละคนมีสิทธิ์เข้ าแข่ งขันได้ ร่ ุ นเดียวและประเภทเดียวเท่ านั้น
3.5. นักกีฬาทีส่ มัครเข้ าแข่ งขันในรุ่ นใดจะต้ องเข้ าแข่ งขันในรุ่ นนั้นตามทีร่ ะบุไว้ ในใบสมัคร
3.6. นักกีฬาทีไ่ ม่ มีชื่อระบุอยู่ในใบสมัคร ไม่ มีสิทธิ์เข้ าแข่ งขัน
4. วิธีดาเนินการแข่ งขัน
4.1. กำรแข่งขันจะดำเนิ นไปตำมกติกำกำรแข่งขันของสหพันธ์ยกน้ ำหนักนำนำชำติ(IWF) ฉบับภำษำไทย
ซึ่ งสมำคมยกน้ ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ประกำศใช้ในปั จจุบนั กรณี ที่มีควำมขัดแย้งเกี่ยวกับ
กติกำด้ำนเทคนิค ให้คณะกรรมกำรควบคุมกำรแข่งขันหรื อเลขำนุกำรจัดกำรแข่งขันเป็ นผูช้ ้ ีขำด

-54.2. กำรประชุมผูจ้ ดั กำรทีม จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 15 สิ งหำคม 2560 เวลำ 10.00 น. ณ สนำมแข่งขัน
ยกน้ ำหนัก โรงเรี ยนละทำยวิทยำ เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องรำยชื่อ/รุ่ นนักกีฬำ ตัดตัวสำรอง(ถ้ำมี) และ
เรื่ องอื่นๆ
4.3. ดำเนินกำรแข่งขัน ระหว่ำงวันที่ 16-18 สิ งหำคม 2560 ณ สนำมแข่งขันยกน้ ำหนัก โรงเรี ยนละทำยวิทยำ
ตำบลละทำย อำเภอกันทรำรมย์ จังหวัดศรี สะเกษ
4.4. คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันฯ จะพิจำรณำตัดรำยชื่อนักกีฬำสำรองออกจำกระบบกำรแข่งขัน
หลังเสร็ จสิ้ นกำรประชุ มผูจ้ ดั กำรทีม
4.5. ผูม้ ีอำนำจชี้ขำดด้ำนเทคนิค : ประธำนฝ่ ำยจัดกำรแข่งขันยกน้ ำหนัก กีฬำนักเรี ยน นักศึกษำจังหวัด
ศรี สะเกษ ประจำปี กำรศึกษำ 2560 หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมำยจำกประธำนจัดกำรแข่งขันยกน้ ำหนักฯ
เป็ นผูม้ ีอำนำจเต็มในกำรตัดสิ นชี้ขำดด้ำนเทคนิคและปั ญหำเกี่ยวกับกำรแข่งขัน
5. การควบคุมมารยาทและวินัยของนักกีฬา
ตลอดระยะเวลำกำรแข่งขัน นักกีฬำและเจ้ำหน้ำที่ประจำทีมทุกคนจะต้องประพฤติตนให้เหมำะสม
กับกำรเป็ นนักกีฬำที่ดี มีสัมมำคำรวะต่อผูท้ ี่มีอำวุโสสู งกว่ำและให้เกียรติซ่ ึ งกันและกัน ต้องปฏิบตั ิตำมกติกำ
และแนวปฏิบตั ิในกำรแข่งขันตำมที่ระเบียบกำหนด ยอมรับผลกำรตัดสิ นของคณะกรรมกำรผูต้ ดั สิ น หำกนักกีฬำ
หรื อเจ้ำหน้ำที่ประจำทีมใดคนใดกระทำกำรใดๆ ที่มีพฤติกรรมในทำนองประท้วงหรื อ เสี ยมำรยำทอย่ำงร้ำยแรง
คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันจะรำยงำนต่อผูบ้ งั คับบัญชำ เพื่อพิจำรณำลงโทษต่อไป
6. รางวัลการแข่ งขัน
6.1. รางวัลสาหรับนักกีฬา
(1) รางวัลชนะเลิศ
ท่ำสแนทช์
ท่ำคลีนแอนด์เจอร์ ค
สถิติโตเติล

ได้รับเหรี ยญกะไหล่ทองและเกียรติบตั ร
ได้รับเหรี ยญกะไหล่ทองและเกียรติบตั ร
ได้รับเหรี ยญกะไหล่ทองและเกียรติบตั ร

-6(2) รางวัลรองชนะเลิศ
ท่ำสแนทช์
ท่ำคลีนแอนด์เจอร์ ค
สถิติโตเติล
(3) รางวัลตาแหน่ งที่ 3
ท่ำสแนทช์
ท่ำคลีนแอนด์เจอร์ ค
สถิติโตเติล

ได้รับเหรี ยญกะไหล่เงินและเกียรติบตั ร
ได้รับเหรี ยญกะไหล่เงินและเกียรติบตั ร
ได้รับเหรี ยญกะไหล่เงินและเกียรติบตั ร
ได้รับเหรี ยญกะไหล่ทองแดงและเกียรติบตั ร
ได้รับเหรี ยญกะไหล่ทองแดงและเกียรติบตั ร
ได้รับเหรี ยญกะไหล่ทองแดงและเกียรติบตั ร

6.2. รางวัลนักกีฬายอดเยีย่ ม (6 รางวัล)
(1) รำงวัล “นักกีฬำยอดเยีย่ มชำย รุ่ นอำยุไม่เกิน 14 ปี ”
(2) รำงวัล “นักกีฬำยอดเยีย่ มหญิง รุ่ นอำยุไม่เกิน 14 ปี ”
(3) รำงวัล “นักกีฬำยอดเยีย่ มชำย รุ่ นอำยุไม่เกิน 16 ปี ”
(4) รำงวัล “นักกีฬำยอดเยีย่ มหญิง รุ่ นอำยุไม่เกิน 16 ปี ”
(5) รำงวัล “นักกีฬำยอดเยีย่ มชำย รุ่ นอำยุไม่เกิน 18 ปี ”
(6) รำงวัล “นักกีฬำยอดเยีย่ มหญิง รุ่ นอำยุไม่เกิน 18 ปี ”

ได้รับเกียรติบตั ร
ได้รับเกียรติบตั ร
ได้รับเกียรติบตั ร
ได้รับเกียรติบตั ร
ได้รับเกียรติบตั ร
ได้รับเกียรติบตั ร

6.3. รางวัลประเภททีม (10 รางวัล)
(1) รำงวัลคะแนนรวมทีมชำย รุ่ นอำยุไม่เกิน 14 ปี
ได้รับถ้วยรำงวัลเกียรติยศ
(2) รำงวัลคะแนนรวมทีมหญิง รุ่ นอำยุไม่เกิน 14 ปี
ได้รับถ้วยรำงวัลเกียรติยศ
(3) รำงวัลคะแนนรวมทีมชำย รุ่ นอำยุไม่เกิน 16 ปี
ได้รับถ้วยรำงวัลเกียรติยศ
(4) รำงวัลคะแนนรวมทีมหญิง รุ่ นอำยุไม่เกิน 16 ปี
ได้รับถ้วยรำงวัลเกียรติยศ
(5) รำงวัลคะแนนรวมทีมชำย รุ่ นอำยุไม่เกิน 18 ปี
ได้รับถ้วยรำงวัลเกียรติยศ
(6) รำงวัลคะแนนรวมทีมหญิง รุ่ นอำยุไม่เกิน 18 ปี
ได้รับถ้วยรำงวัลเกียรติยศ
(7) รำงวัลคะแนนรวมทีมชำย/หญิง รุ่ นอำยุไม่เกิน 14 ปี ได้รับถ้วยรำงวัลเกียรติยศ
(8) รำงวัลคะแนนรวมทีมชำย/หญิง รุ่ นอำยุไม่เกิน 16 ปี ได้รับถ้วยรำงวัลเกียรติยศ
(9) รำงวัลคะแนนรวมทีมชำย/หญิง รุ่ นอำยุไม่เกิน 18 ปี ได้รับถ้วยรำงวัลเกียรติยศ
(10) รำงวัลคะแนนรวมทีมชำย/หญิง ทุกรุ่ น
ได้รับถ้วยรำงวัลเกียรติยศ

-76.4. รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่ น (6 รางวัล)
(1) รำงวัลผูฝ้ ึ กสอนดีเด่นทีมชำย รุ่ นอำยุไม่เกิน 14 ปี
(2) รำงวัลผูฝ้ ึ กสอนดีเด่นทีมหญิง รุ่ นอำยุไม่เกิน 14 ปี
(3) รำงวัลผูฝ้ ึ กสอนดีเด่นทีมชำย รุ่ นอำยุไม่เกิน 16 ปี
(4) รำงวัลผูฝ้ ึ กสอนดีเด่นทีมหญิง รุ่ นอำยุไม่เกิน 16 ปี
(5) รำงวัลผูฝ้ ึ กสอนดีเด่นทีมชำย รุ่ นอำยุไม่เกิน 18 ปี
(6) รำงวัลผูฝ้ ึ กสอนดีเด่นทีมหญิง รุ่ นอำยุไม่เกิน 18 ปี

ได้รับเกียรติบตั ร
ได้รับเกียรติบตั ร
ได้รับเกียรติบตั ร
ได้รับเกียรติบตั ร
ได้รับเกียรติบตั ร
ได้รับเกียรติบตั ร

หมายเหตุ ติดต่ อ ประสานงานได้ ที่
1. นำยสุ ระคติ ทองคำ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรี ยนละทำยวิทยำ โทร. 089-999-5819
2. นำยปิ ยะวุฒิ ศรี ชนะ รองผูอ้ ำนวยกำรโรงเรี ยนละทำยวิทยำ โทร. 087-244-8025
3. นำยณัฐพงษ์ สำยธนู หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ โรงเรี ยนละทำยวิทยำ โทร. 093-545-5259
4. นำยวินยั คำจีนศรี ครู พลศึกษำ โทร. 088-133-3674
E-Mail tong.25088@gmail.com ID winai 102508

ใบสมัครเข้ าแข่ งขัน
กำรแข่งขันยกน้ ำหนัก กีฬำนักเรี ยน นักศึกษำจังหวัดศรี สะเกษ ประจำปี กำรศึกษำ 2560
ระหว่ำงวันที่ 16-18 สิ งหำคม พ.ศ. 2560
ณ สนำมแข่งขันกีฬำยกน้ ำหนัก โรงเรี ยนละทำยวิทยำ ตำบลละทำย อำเภอกันทรำรมย์ จังหวัดศรี สะเกษ
ชื่อทีม : โรงเรี ยน

อำเภอ

โทรศัพท์………………………..โทรสำร……………………….E-Mail……………………………………………..
ประเภทนักเรี ยนชาย รุ่ นอายุไม่ เกิน 14 ปี
วัน/เดือน/ปี เกิด
สถิติโตเติล
หมายเหตุ
ของนักกีฬา
บุคคล

รุ่น

ชื่อนักกีฬา

46
50
56
62
69
+69
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำรำยชื่อนักกีฬำ รุ่ น วันเดือนปี เกิดและสถิติโตเติลดังกล่ำวข้ำงต้นถูกต้องทุกรำยกำร และจะไม่ขอเปลี่ยนแปลงอีก
ชื่อผูฝ้ ึ กสอน…………………………………..………….มือถือ โทร.……………………………(ลำยมือชื่อ)……………………….
ชื่อผูช้ ่วยผูฝ้ ึ กสอน…………………………………….….มือถือ โทร.……………………………(ลำยมือชื่อ)……………………….

หมำยเหตุ โปรดกรอกข้อมูลให้ชดั เจน ครบถ้วน

ใบสมัครเข้ าแข่ งขัน
กำรแข่งขันยกน้ ำหนัก กีฬำนักเรี ยน นักศึกษำจังหวัดศรี สะเกษ ประจำปี กำรศึกษำ 2560
ระหว่ำงวันที่ 16-18 สิ งหำคม พ.ศ. 2560
ณ สนำมแข่งขันกีฬำยกน้ ำหนัก โรงเรี ยนละทำยวิทยำ ตำบลละทำย อำเภอกันทรำรมย์ จังหวัดศรี สะเกษ
ชื่อทีม : โรงเรี ยน

อำเภอ

โทรศัพท์………………………..โทรสำร……………………….E-Mail……………………………………………..
ประเภทนักเรียนหญิง รุ่ นอายุไม่ เกิน 14 ปี
วัน/เดือน/ปี เกิด
สถิติโตเติล
หมายเหตุ
ของนักกีฬา
บุคคล

รุ่น

ชื่อนักกีฬา

40
44
48
53
58
+58
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำรำยชื่อนักกีฬำ รุ่ น วันเดือนปี เกิดและสถิติโตเติลดังกล่ำวข้ำงต้นถูกต้องทุกรำยกำร และจะไม่ขอเปลี่ยนแปลงอีก
ชื่อผูฝ้ ึ กสอน…………………………………..………….มือถือ โทร.……………………………(ลำยมือชื่อ)……………………….
ชื่อผูช้ ่วยผูฝ้ ึ กสอน…………………………………….….มือถือ โทร.……………………………(ลำยมือชื่อ)……………………….

หมำยเหตุ โปรดกรอกข้อมูลให้ชดั เจน ครบถ้วน

ใบสมัครเข้ าแข่ งขัน
กำรแข่งขันยกน้ ำหนัก กีฬำนักเรี ยน นักศึกษำจังหวัดศรี สะเกษ ประจำปี กำรศึกษำ 2560
ระหว่ำงวันที่ 16-18 สิ งหำคม พ.ศ. 2560
ณ สนำมแข่งขันกีฬำยกน้ ำหนัก โรงเรี ยนละทำยวิทยำ ตำบลละทำย อำเภอกันทรำรมย์ จังหวัดศรี สะเกษ
ชื่อทีม : โรงเรี ยน

อำเภอ

โทรศัพท์………………………..โทรสำร……………………….E-Mail……………………………………………..
ประเภทนักเรี ยนชาย รุ่ นอายุไม่ เกิน 16 ปี
วัน/เดือน/ปี เกิด
สถิติโตเติล
หมายเหตุ
ของนักกีฬา
บุคคล

รุ่น

ชื่อนักกีฬา

50
56
62
69
77
85
+

85

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำรำยชื่อนักกีฬำ รุ่ น วันเดือนปี เกิดและสถิติโตเติลดังกล่ำวข้ำงต้นถูกต้องทุกรำยกำร และจะไม่ขอเปลี่ยนแปลงอีก
ชื่อผูฝ้ ึ กสอน…………………………………..………….มือถือ โทร.……………………………(ลำยมือชื่อ)……………………….
ชื่อผูช้ ่วยผูฝ้ ึ กสอน…………………………………….….มือถือ โทร.……………………………(ลำยมือชื่อ)……………………….

หมำยเหตุ โปรดกรอกข้อมูลให้ชดั เจน ครบถ้วน

ใบสมัครเข้ าแข่ งขัน
กำรแข่งขันยกน้ ำหนัก กีฬำนักเรี ยน นักศึกษำจังหวัดศรี สะเกษ ประจำปี กำรศึกษำ 2560
ระหว่ำงวันที่ 16-18 สิ งหำคม พ.ศ. 2560
ณ สนำมแข่งขันกีฬำยกน้ ำหนัก โรงเรี ยนละทำยวิทยำ ตำบลละทำย อำเภอกันทรำรมย์ จังหวัดศรี สะเกษ
ชื่อทีม : โรงเรี ยน

อำเภอ

โทรศัพท์………………………..โทรสำร……………………….E-Mail……………………………………………..
ประเภทนักเรียนหญิง รุ่ นอายุไม่ เกิน 16 ปี
วัน/เดือน/ปี เกิด
สถิติโตเติล
หมายเหตุ
ของนักกีฬา
บุคคล

รุ่น

ชื่อนักกีฬา

44
48
53
58
63
69
+

69

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำรำยชื่อนักกีฬำ รุ่ น วันเดือนปี เกิดและสถิติโตเติลดังกล่ำวข้ำงต้นถูกต้องทุกรำยกำร และจะไม่ขอเปลี่ยนแปลงอีก
ชื่อผูฝ้ ึ กสอน…………………………………..………….มือถือ โทร.……………………………(ลำยมือชื่อ)……………………….
ชื่อผูช้ ่วยผูฝ้ ึ กสอน…………………………………….….มือถือ โทร.……………………………(ลำยมือชื่อ)……………………….

หมำยเหตุ โปรดกรอกข้อมูลให้ชดั เจน ครบถ้วน

ใบสมัครเข้ าแข่ งขัน
กำรแข่งขันยกน้ ำหนัก กีฬำนักเรี ยน นักศึกษำจังหวัดศรี สะเกษ ประจำปี กำรศึกษำ 2560
ระหว่ำงวันที่ 16-18 สิ งหำคม พ.ศ. 2560
ณ สนำมแข่งขันกีฬำยกน้ ำหนัก โรงเรี ยนละทำยวิทยำ ตำบลละทำย อำเภอกันทรำรมย์ จังหวัดศรี สะเกษ
ชื่อทีม : โรงเรี ยน

อำเภอ

โทรศัพท์………………………..โทรสำร……………………….E-Mail……………………………………………..
ประเภทนักเรี ยนชาย รุ่ นอายุไม่ เกิน 18 ปี
วัน/เดือน/ปี เกิด
สถิติโตเติล
หมายเหตุ
ของนักกีฬา
บุคคล

รุ่น

ชื่อนักกีฬา

50
56
62
69
77
85
94
+94
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำรำยชื่อนักกีฬำ รุ่ น วันเดือนปี เกิดและสถิติโตเติลดังกล่ำวข้ำงต้นถูกต้องทุกรำยกำร และจะไม่ขอเปลี่ยนแปลงอีก
ชื่อผูฝ้ ึ กสอน…………………………………..………….มือถือ โทร.……………………………(ลำยมือชื่อ)……………………….
ชื่อผูช้ ่วยผูฝ้ ึ กสอน…………………………………….….มือถือ โทร.……………………………(ลำยมือชื่อ)……………………….

หมำยเหตุ โปรดกรอกข้อมูลให้ชดั เจน ครบถ้วน

ใบสมัครเข้ าแข่ งขัน
กำรแข่งขันยกน้ ำหนัก กีฬำนักเรี ยน นักศึกษำจังหวัดศรี สะเกษ ประจำปี กำรศึกษำ 2560
ระหว่ำงวันที่ 16-18 สิ งหำคม พ.ศ. 2560
ณ สนำมแข่งขันกีฬำยกน้ ำหนัก โรงเรี ยนละทำยวิทยำ ตำบลละทำย อำเภอกันทรำรมย์ จังหวัดศรี สะเกษ
ชื่อทีม : โรงเรี ยน

อำเภอ

โทรศัพท์………………………..โทรสำร……………………….E-Mail……………………………………………..
ประเภทนักเรียนหญิง รุ่ นอายุไม่ เกิน 18 ปี
วัน/เดือน/ปี เกิด
สถิติโตเติล
หมายเหตุ
ของนักกีฬา
บุคคล

รุ่น

ชื่อนักกีฬา

44
48
53
58
63
69
75
+75
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำรำยชื่อนักกีฬำ รุ่ น วันเดือนปี เกิดและสถิติโตเติลดังกล่ำวข้ำงต้นถูกต้องทุกรำยกำร และจะไม่ขอเปลี่ยนแปลงอีก
ชื่อผูฝ้ ึ กสอน…………………………………..………….มือถือ โทร.……………………………(ลำยมือชื่อ)……………………….
ชื่อผูช้ ่วยผูฝ้ ึ กสอน…………………………………….….มือถือ โทร.……………………………(ลำยมือชื่อ)……………………….

หมำยเหตุ โปรดกรอกข้อมูลให้ชดั เจน ครบถ้วน

ทะเบียนรูปนักกีฬายกนา้ หนัก กีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประจาปี 2560
ประเภท
รุ่ นอำยุไม่เกิน
1

ชื่อ…………………………....
สกุล……………………..…...
เกิด……………………..…….
รุ่ น………………...กก.

5

ชื่อ…………………………....
สกุล……………………..…...
เกิด……………………..…….
รุ่ น………………...กก.

9

นักเรี ยนชำย
14 ปี

นักเรี ยนหญิง
16 ปี

18 ปี

2

3

4

ชื่อ…………………………....
สกุล……………………..…...
เกิด……………………..…….
รุ่ น………………...กก.

ชื่อ…………………………....
สกุล……………………..…...
เกิด……………………..…….
รุ่ น………………...กก.

ชื่อ…………………………....
สกุล……………………..…...
เกิด……………………..…….
รุ่ น………………...กก.

7

8

ชื่อ…………………………....
สกุล……………………..…...
เกิด……………………..…….
รุ่ น………………...กก.

ชื่อ…………………………....
สกุล……………………..…...
เกิด……………………..…….
รุ่ น………………....กก.

6

ชื่อ…………………………....
สกุล……………………..…...
เกิด……………………..…….
รุ่ น………………...กก.

10

ชื่อ………………………….... ชื่อ………………………….... ชื่อ………………………….... ชื่อ…………………………....
สกุล……………………..…... สกุล……………………..…... สกุล……………………..…... สกุล……………………..…...
เกิด……………………..……. เกิด……………………..……. โทร…...………………..……. โทร…...………………..…….
ผูฝ้ ึ กสอน
ผูจ้ ดั กำรทีม
(สำรอง 1) รุ่ น…………....กก. (สำรอง 2) รุ่ น…………....กก.
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ชื่อตัว ชื่อสกุล วันเดือนปี เกิด และรุ่ นของนักกีฬำ ถูกต้องกับภำพถ่ำยทุกคน
(ลงชื่อ)……………………………………………
(ลงชื่อ)…………………..…..……………………..
(………………………………………………….)
(…………………………………………………….)
ผูฝ้ ึ กสอน
ผูจ้ ดั กำรทีม / ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรี ยน
โทรศัพท์มือถือ…………………………………..
โทรศัพท์มือถือ…………….………………………..

หมำยเหตุ ให้ติดรู ปเรี ยงตำมหมำยเลขและเรี ยงตำมรุ่ น ตำมจำนวนของนักกีฬำในทีม

