ระเบียบการแข่ งขันกีฬาเทควันโด
(เทควันโดลาพูน แชมป์ เปี้ ยนชิ พ 2019)
วันที่ 9 มีนาคม 2562
ณ หอประชุ มสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ ลาพูน
จัดโดย ชมรมเทควันโด จังหวัดลาพูน
เพื่อให้การดาเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเทควันโด เทควันโดลาพูน แชมป์ เปี้ ยนชิพ 2019 เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
จึงเห็นควรกาหนดระเบียบ และข้อบังคับการแข่งขันกีฬาเทควันโด ขึ้นดังนี้
ข้อ 1 ประเภทการแข่งขัน
การแข่งขันนี้เรี ยกว่าชิงแชมป์ ภาคเหนือ เทควันโดลาพูน แชมป์ เปี้ ยนชิพ 2019
โดยมีกาหนดการแข่งขันใน
วันเสาร์ ที่ 9 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลาพูน
ข้อ 2 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ชมรมเทควันโดลาพูน
ข้อ 3. คุณสมบัติของนักกีฬา
3.1
เป็ นผูย้ อมรับและปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับของการแข่งขันกีฬาเทควันโด (เทควันโดลาพูน แชมป์ เปี้ ยนชิพ 2019)
ด้วยความมีน้ าใจเป็ นนักกีฬา
3.2
ต้องเป็ นนักกีฬา เพศชาย เพศหญิง ไม่จากัดสัญชาติ
3.3
มีคุณวุฒิ ระดับสายขาว จนถึงสายดา
3.4
ต้องสมัครเข้าแข่งขันในนามของสถาบัน / สโมสร / ชมรม
3.5
นักกีฬา สามารถลงแข่งขันได้ ทั้งประเภทเคียวรู กิ และ ประเภทพุมเซ่ ได้
3.6
คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ มีสิทธิ์ปฏิเสธใบสมัครของนักกีฬาบางคน หรื อทั้งทีมได้ ในกรณี ส่งหลักฐาน
การสมัครไม่ถูกต้อง หรื อ ไม่ครบ
3.7
เป็ นผูย้ อมรับและปฏิบตั ิตามกฎกติกาการแข่งขันเทควันโดสากล (กติกาใหม่)
3.8
ถ้ามีการประท้วงคุณสมบัตินกั กีฬาจะถูกตัดสิ ทธิ์ให้แพ้ท้ งั ทีมโดยไม่คืนค่าสมัครแข่งขัน
3.9
รุ่ นที่ใช้แข่งขันแบ่งออกเป็ น มือเก่า-มือใหม่ ดังต่อไปนี้
Class A (มือเก่า)
มีคุณวุฒิต้ งั แต่สายฟ้า ถึงสายดา
Class B (มือใหม่)
มีคุณวุฒิ ไม่เกิน สายเขียว หมายเหตุ ** Class B (มือใหม่)**
Class C (มือใหม่มาก)
มีคุณวุฒิต้ งั แต่สายขาว สายเหลือง

ข้อ 4 ประเภทจัดการแข่งขันแบ่งออกเป็ น 5 ประเภท
4.1 ประเภทต่อสู้
รุ่ นยุวชน อายุ
3-4 ปี (เกิด พ.ศ. 2558 - 2559)
รุ่ นยุวชน อายุ
5- 6 ปี (เกิด พ.ศ. 2556 -2557)
รุ่ นยุวชน อายุ
7-8 ปี (เกิด พ.ศ. 2554-2555)
รุ่ นยุวชน อายุ
9-10 ปี (เกิด พ.ศ. 2552-2553)
รุ่ นยุวชน อายุ
11-12 ปี (เกิด พ.ศ. 2550-2551)
รุ่ นเยาวชนอายุ 13-14 ปี (เกิด พ.ศ. 2548-2549)
รุ่ นเยาวชนอายุ 15-17 ปี (เกิด พ.ศ. 2545-2547)
รุ่ นประชาชนอายุ 18 ปี (เกิด พ.ศ. 2544 ขึ้นไป)
4.2 ประเภทต่อสู้ ทมี 3คน
รุ่ นยุวชน
รุ่ นยุวชน
รุ่ นยุวชน
รุ่ นยุวชน
รุ่ นยุวชน-เยาวชน
รุ่ นเยาวชน
รุ่ นประชาชน

Class C
Class B , Class C
Class A , Class B , Class C
Class A , Class B , Class C
Class A , Class B , Class C
Class A , Class B , Class C
Class A , Class B , Class C
Class A

อายุไม่เกิน 6 ปี ทีมชาย ทีมหญิง
อายุไม่เกิน 8 ปี ทีมชาย ทีมหญิง
อายุไม่เกิน 10 ปี ทีมชาย ทีมหญิง
อายุไม่เกิน 12 ปี ทีมชาย ทีมหญิง
อายุไม่เกิน 14 ปี ทีมชาย ทีมหญิง
อายุไม่เกิน 17 ปี ทีมชาย ทีมหญิง
อายุ 18 ปี ขึ้นไป ทีมชาย ทีมหญิง

4.3 ประเภท พุมเซ่ เดีย่ ว
รุ่ นยุวชน ชาย / หญิง
อายุไม่เกิน 8 ปี
รุ่ นยุวชน ชาย / หญิง
อายุไม่เกิน 10 ปี
รุ่ นยุวชน ชาย / หญิง
อายุ11-14 ปี
รุ่ นเยาวชนและประชาชน ชาย / หญิง
อายุ 15 ปี ขึ้นไป
4.4 พุมเซ่ คู่ ไม่ แยกชายหญิง
4.5 พุมเซ่ ทมี 3 คน ไม่แยกชายหญิง
4.6 พุมเซ่ ฟรีสไตล์ เดีย่ ว ชายและหญิง
4.7 พุมเซ่ ฟรีสไตล์ คู่ ชายและหญิง
ข้อ 5. รุ่ นที่ใช้ในการแข่งขัน
ประเภทเคียวรู กิ กาหนดให้มีการแข่งขันตามรุ่ นดังนี้
ประเภท ยุวชน ชาย – หญิง อายุ 3-4 ปี (เกิด พ.ศ. 2558 - 2559) Class c
1. รุ่ น A
น้ าหนักไม่เกิน 14 กก.
2. รุ่ น B
น้ าหนักเกิน 14 กก. แต่ไม่เกิน 16 กก.
3. รุ่ น C
น้ าหนักเกิน 16 กก.ขึ้นไป

ประเภทยุวชนชาย – หญิง อายุไม่เกิน
1. รุ่ น A
2. รุ่ น B
3. รุ่ น C
4. รุ่ น D
5. รุ่ น E
6. รุ่ น F

6 ปี (ไม่เกินพ.ศ. 2556) Class B,C
น้ าหนัก ไม่เกิน 15 ก.ก.
น้ าหนักเกิน 15 กก. ไม่เกิน 18 ก.ก
น้ าหนักเกิน 18 กก. ไม่เกิน 20 ก.ก
น้ าหนักเกิน 20 กก. ไม่เกิน 23 ก.ก
น้ าหนักเกิน 23 กก. ไม่เกิน 26 ก.ก.
น้ าหนักเกิน 26 กก. ขึ้นไป

ประเภทยุวชน อายุ 7 - 8 ปี ชายและหญิง (พ.ศ. 2554 – 2555) Class A,B,C
1.รุ่ น A
น้ าหนัก ไม่เกิน 20 กก.
2.รุ่ น B
น้ าหนักเกิน 20 กก. ไม่เกิน 22 กก.
3.รุ่ น C
น้ าหนักเกิน 22 กก. ไม่เกิน 24 กก.
4.รุ่ น D
น้ าหนักเกิน 24 กก. ไม่เกิน 27 กก.
5.รุ่ น E
น้ าหนักเกิน 27 กก. ไม่เกิน 30 กก.
6.รุ่ น F
น้ าหนักเกิน 30 กก. ไม่เกิน 34 กก.
7.รุ่ น G
น้ าหนักเกิน 34 กก.ขึ้นไป
ประเภทยุวชน อายุ 9 - 10 ปี ชายและหญิง (พ.ศ. 2552 – 2553) Class A,B,C
1.รุ่ น A
น้ าหนักไม่เกิน 22 กก.
2.รุ่ น B
น้ าหนักเกิน 22 กก. ไม่เกิน 25 กก.
3.รุ่ น C
น้ าหนักเกิน 25 กก. ไม่เกิน 28 กก.
4.รุ่ น D
น้ าหนักเกิน 28 กก. ไม่เกิน 31 กก.
5.รุ่ น E
น้ าหนักเกิน 31 กก. ไม่เกิน 34 กก.
6.รุ่ น F
น้ าหนักเกิน 34 กก. ไม่เกิน 37 กก.
7.รุ่ น G
น้ าหนักเกิน 37 กก.ไม่เกิน 41 กก.
8.รุ่ น H
น้ าหนักเกิน 41 กก.ขึ้นไป
ประเภทยุวชน อายุ 11 - 12 ปี ชายและหญิง (พ.ศ. 2550 – 2551) Class A,B,C
1. รุ่ น A
น้ าหนักไม่เกิน 30 กก.
2. รุ่ น B
น้ าหนักเกิน 30 กก. ไม่เกิน 33 กก.
3. รุ่ น C
น้ าหนักเกิน 33 กก. ไม่เกิน 36 กก.
4. รุ่ น D
น้ าหนักเกิน 36 กก. ไม่เกิน 39 กก.
5. รุ่ น E
น้ าหนักเกิน 39 กก. ไม่เกิน 42 กก.
6. รุ่ น F
น้ าหนักเกิน 42 กก.ไม่เกิน 46 กก.
7. รุ่ น G
น้ าหนักเกิน 46 กก.ไม่เกิน 50 กก.
8. รุ่ น H
น้ าหนักเกิน 50 กก.ขึ้นไป

ประเภทยุวชน อายุ 13 - 14 ปี ชายและหญิง (พ.ศ. 2548 – 2549) Class A,B,C
1. รุ่ น A
น้ าหนักไม่เกิน 33 กก.
2. รุ่ น B
น้ าหนักเกิน 33 กก. ไม่เกิน 35 กก.
3. รุ่ น C
น้ าหนักเกิน 35 กก. ไม่เกิน 39 กก.
4. รุ่ น D
น้ าหนักเกิน 39กก. ไม่เกิน 43 กก.
5. รุ่ น E
น้ าหนักเกิน 43 กก. ไม่เกิน 47กก.
6. รุ่ น F
น้ าหนักเกิน 47 กก. ไม่เกิน 51กก.
7. รุ่ น G
น้ าหนักเกิน 51กก.ไม่เกิน 55 กก.
8. รุ่ น H
น้ าหนักเกิน 55 กก. ไม่เกิน 59 กก.
9. รุ่ น I
น้ าหนักเกิน 59 กก.ไม่เกิน 63 กก.
10. รุ่ น J
น้ าหนักเกิน 63 กก.ขึ้นไป
ประเภทเยาวชน อายุ 15 – 17 ปี ชาย
1. รุ่ นฟิ นเวท
2. รุ่ นฟลายเวท
3. รุ่ นแบนตั้มเวท
4. รุ่ นเฟเธอร์เวท
5. รุ่ นไลท์เวท
6. รุ่ นเวลเธอร์เวท
7. รุ่ นไลท์มิดเดิลเวท
8. รุ่ นมิดเดิลเวท
9. รุ่ นไลท์เฮฟวีเ่ วท
10. รุ่ นเฮฟวีเ่ วท

(พ.ศ. 2545 – 2547) Class A,B,C
น้ าหนักไม่เกิน 45 กก.
น้ าหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน
น้ าหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน
น้ าหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน
น้ าหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน
น้ าหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน
น้ าหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน
น้ าหนักเกิน 68 กก. แต่ไม่เกิน
น้ าหนักเกิน 73 กก. แต่ไม่เกิน
น้ าหนักเกิน 78 กก. ขึ้นไป

ประเภทเยาวชน อายุ 15 – 17 ปี หญิง (พ.ศ. 2545 – 2547) Class A,B,C
1. รุ่ นฟิ นเวท
น้ าหนักไม่เกิน 42 กก.
2. รุ่ นฟลายเวท
น้ าหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน
3. รุ่ นแบนตั้มเวท
น้ าหนักเกิน 44 กก. แต่ไม่เกิน
4. รุ่ นเฟเธอร์เวท
น้ าหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน
5. รุ่ นไลท์เวท
น้ าหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน
6. รุ่ นเวลเธอร์เวท
น้ าหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน
7. รุ่ นไลท์มิดเดิลเวท
น้ าหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน
8. รุ่ นมิดเดิลเวท
น้ าหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน
9. รุ่ นไลท์เฮฟวีเ่ วท
น้ าหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน
10. รุ่ นเฮฟวีเ่ วท
น้ าหนักเกิน 68 กก. ขึ้นไป

48
51
55
59
63
68
73
78

กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.

44
46
49
52
55
59
63
68

กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.

ประเภทประชาชนอายุ 18 ปี ขึ้นไป ชาย ( พ.ศ.2544 ขึ้นไป ) Open Class A
1.รุ่ นฟิ นเวท
น้ าหนักไม่เกิน 54 กก.
2.รุ่ นฟลายเวท
น้ าหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 58
3.รุ่ นแบนตั้มเวท
น้ าหนักเกิน 58 กก. แต่ไม่เกิน 63
4.รุ่ นเฟเธอร์เวท
น้ าหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 68
5.รุ่ นไลท์เวท
น้ าหนักเกิน 68 กก. แต่ไม่เกิน 74
6.รุ่ นเวลเธอร์เวท
น้ าหนักเกิน 74 กก. แต่ไม่เกิน 80
7.รุ่ นมิดเดิลเวท
น้ าหนักเกิน 80 กก. แต่ไม่เกิน 87
8.รุ่ นเฮฟวีเ่ วท
น้ าหนักเกิน 87 กก. ขึ้นไป

กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.

ประเภทประชาชนอายุ 18 ปี ขึ้นไป หญิง ( พ.ศ.2544 ขึ้นไป ) Open Class A
1.รุ่ นฟิ นเวท
น้ าหนักไม่เกิน 46 กก.
2.รุ่ นฟลายเวท
น้ าหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
3.รุ่ นแบนตั้มเวท
น้ าหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.
4.รุ่ นเฟเธอร์เวท
น้ าหนักเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.
5.รุ่ นไลท์เวท
น้ าหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.
6.รุ่ นเวลเธอร์เวท
น้ าหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.
7.รุ่ นมิดเดิลเวท
น้ าหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก.
8.รุ่ นเฮฟวีเ่ วท
น้ าหนักเกิน 73 กก. ขึ้นไป
• ประเภทต่ อสู้ ทมี
- -รุ่ นยุวชนอายุไม่เกิน 6ปี ต่อสูท้ ีม 3 คน ทีมชาย ทีมหญิง
น้ าหนักรวม
ทีมชายไม่เกิน 70กก.

-

-

-

ทีมหญิงไม่เกิน 70 กก.

รุ่ นยุวชนอายุไม่เกิน 8ปี ต่อสูท้ ีม 3 คน ทีมชาย ทีมหญิง
น้ าหนักรวม
ทีมชายไม่เกิน 80กก.

ทีมหญิงไม่เกิน 80 กก.

รุ่ นยุวชนอายุไม่เกิน 10 ปี ต่อสูท้ ีม 3 คน ทีมชาย ทีมหญิง
น้ าหนักรวม
ทีมชายไม่เกิน 100 กก.

ทีมหญิงไม่เกิน 100 กก.

รุ่ นยุวชนอายุไม่เกิน 12 ปี ต่อสูท้ ีม 3 คน ทีมชาย ทีมหญิง
น้ าหนักรวม
ทีมชายไม่เกิน 125 กก.

ทีมหญิงไม่เกิน 125 กก.

-

-

-

รุ่ นเยาวชนอายุไม่เกิน 14 ปี ต่อสูท้ ีม 3 คน ทีมชาย ทีมหญิง
น้ าหนักรวม
ทีมชายไม่เกิน 150 กก.

ทีมหญิงไม่เกิน 150 กก.

รุ่ นเยาวชนอายุไม่เกิน 17 ปี ต่อสูท้ ีม 3 คน ทีมชาย ทีมหญิง
น้ าหนักรวม
ทีมชายไม่เกิน 180กก.

ทีมหญิงไม่เกิน 160 กก.

รุ่ นประชาชน ต่อสูท้ ีม 3 คน ทีมชาย ทีมหญิง
น้ าหนักรวม
ทีมชายไม่เกิน 195 กก.

ทีมหญิงไม่เกิน 175กก.

ประเภท พุมเซ่ เดี่ยว ที่กาหนดให้มีการแข่งขันตามรุ่ น
แยกประเภท รุ่ นอายุ คุณวุฒิข้ นั สาย แยกชาย และหญิง (ต้องอยูใ่ นอายุ และ ขั้นสายที่สมัครแข่ง)
รุ่ นอายุ
ขั้นสาย
แพทเทิน ( จับฉลากเลือก 1 ท่ารา )
ยุวชน อายุ ไม่เกิน 7 ปี

สายขาว

Six block

ยุวชน อายุ 8 - 10 ปี

สายขาว

Six block

ยุวชน อายุ 11 - 14 ปี

สายขาว

Six block

เยาวชน อายุ 15 ปี ขึ้นไป

สายขาว

Six block

ยุวชน อายุ ไม่เกิน 7 ปี

สายเหลือง

แพทเทิน 1

แพทเทิน 2

ยุวชน อายุ 8 - 10 ปี

สายเหลือง

แพทเทิน 1

แพทเทิน 2

ยุวชน อายุ 11 - 14 ปี

สายเหลือง

แพทเทิน 1

แพทเทิน 2

เยาวชน อายุ 15 ปี ขึ้นไป

สายเหลือง

แพทเทิน 1

แพทเทิน 2

ยุวชน อายุ ไม่เกิน 7 ปี

สายเขียว

แพทเทิน 3

แพทเทิน 4

ยุวชน อายุ 8 - 10 ปี

สายเขียว

แพทเทิน 3

แพทเทิน 4

ยุวชน อายุ 11 - 14 ปี

สายเขียว

แพทเทิน 3

แพทเทิน 4

เยาวชน อายุ 15 ปี ขึ้นไป

สายเขียว

แพทเทิน 3

แพทเทิน 4

ยุวชน อายุ ไม่เกิน 7 ปี

สายฟ้า

แพทเทิน 5

แพทเทิน 6

ยุวชน อายุ 8 - 10 ปี

สายฟ้า

แพทเทิน 5

แพทเทิน 6

ยุวชน อายุ 11 - 14 ปี

สายฟ้า

แพทเทิน 5

แพทเทิน 6

เยาวชน อายุ 15 ปี ขึ้นไป

สายฟ้า

แพทเทิน 5

แพทเทิน 6

ยุวชน อายุ ไม่เกิน 10 ปี

สายน้ าตาล

แพทเทิน 7

แพทเทิน 8

ยุวชน อายุ 11 - 14 ปี

สายน้ าตาล

แพทเทิน 7

แพทเทิน 8

เยาวชน อายุ 15 ปี ขึ้นไป

สายน้ าตาล

แพทเทิน 7

แพทเทิน 8

ยุวชน อายุ ไม่เกิน 10 ปี

สายแดง

แพทเทิน 7

แพทเทิน 8

ยุวชน อายุ 11 - 14 ปี

สายแดง

แพทเทิน 7

แพทเทิน 8

เยาวชน อายุ 15 ปี ขึ้นไป

สายแดง

แพทเทิน 7

แพทเทิน 8

ยุวชน อายุ ไม่เกิน 10 ปี

สายดา

โคเลีย

คึมกัง

ยุวชน อายุ 11 - 14 ปี

สายดา

โคเลีย

คึมกัง

เยาวชน อายุ 15 ปี ขึ้นไป

สายดา

โคเลีย

คึมกัง

ประเภท พุมเซ่คู่ กาหนดให้มีการแข่งขันตามรุ่ น (ไม่แยกชาย - หญิง)
รุ่ นอายุ
ขั้นสาย
แพทเทิน ( จับฉลากเลือก 1 ท่ารา )
สายเหลือง
ยุวชน อายุ ไม่เกิน 7 ปี

สายเหลือง

แพทเทิน 1

แพทเทิน 2

ยุวชน อายุ 8 - 10 ปี

สายเหลือง

แพทเทิน 1

แพทเทิน 2

ยุวชน อายุ 11 - 14 ปี

สายเหลือง

แพทเทิน 1

แพทเทิน 2

เยาวชน อายุ 15 ปี ขึ้นไป

สายเหลือง

แพทเทิน 1

แพทเทิน 2

สายเขียว - ฟ้า

ยุวชน อายุ ไม่เกิน 7 ปี

สายเขียว - ฟ้า

แพทเทิน 4

แพทเทิน 5

ยุวชน อายุ 8 - 10 ปี

สายเขียว - ฟ้า

แพทเทิน 4

แพทเทิน 5

ยุวชน อายุ 11 - 14 ปี

สายเขียว - ฟ้า

แพทเทิน 4

แพทเทิน 5

เยาวชน อายุ 15 ปี ขึ้นไป

สายเขียว - ฟ้า

แพทเทิน 4

แพทเทิน 5

ยุวชน อายุ ไม่เกิน 10 ปี

สายน้ าตาล - แดง

แพทเทิน 7

แพทเทิน 8

ยุวชน อายุ 11 - 14 ปี

สายน้ าตาล - แดง

แพทเทิน 7

แพทเทิน 8

เยาวชน อายุ 15 ปี ขึ้นไป

สายน้ าตาล - แดง

แพทเทิน 7

แพทเทิน 8

ยุวชน อายุ ไม่เกิน 10 ปี

สายดา-แดง

โคเลีย

คึมกัง

ยุวชน อายุ 11 - 14 ปี

สายดา-แดง

โคเลีย

คึมกัง

เยาวชน อายุ 15 ปี ขึ้นไป

สายดา

โคเลีย

คึมกัง

สายนา้ ตาล - แดง

สายดา-แดงและสายดา

ประเภท พุมเซ่ทีม กาหนดให้มีการแข่งขันตามรุ่ น (ไม่แยกชาย-หญิง) โดย 1 ทีมกาหนดให้แข่งขัน 3 คน
รุ่ นอายุ

ขั้นสาย

แพทเทิน ( จับฉลากเลือก 1 ท่ารา )

ยุวชน อายุ ไม่เกิน 7 ปี

สายเหลือง

แพทเทิน 1

แพทเทิน 2

ยุวชน อายุ 8 - 10 ปี

สายเหลือง

แพทเทิน 1

แพทเทิน 2

ยุวชน อายุ 11 - 14 ปี

สายเหลือง

แพทเทิน 1

แพทเทิน 2

เยาวชน อายุ 15 ปี ขึ้นไป

สายเหลือง

แพทเทิน 1

แพทเทิน 2

สายเหลือง

สายเขียว - ฟ้า

ยุวชน อายุ ไม่เกิน 7 ปี

สายเขียว - ฟ้า

แพทเทิน 4

แพทเทิน 5

ยุวชน อายุ 8 - 10 ปี

สายเขียว - ฟ้า

แพทเทิน 4

แพทเทิน 5

ยุวชน อายุ 11 - 14 ปี

สายเขียว - ฟ้า

แพทเทิน 4

แพทเทิน 5

เยาวชน อายุ 15 ปี ขึ้นไป

สายเขียว - ฟ้า

แพทเทิน 4

แพทเทิน 5

สายนา้ ตาล - แดง
ยุวชน อายุ ไม่เกิน 10 ปี

สายน้ าตาล - แดง

แพทเทิน 7

แพทเทิน 8

ยุวชน อายุ 11 - 14 ปี

สายน้ าตาล - แดง

แพทเทิน 7

แพทเทิน 8

เยาวชน อายุ 15 ปี ขึ้นไป

สายน้ าตาล - แดง

แพทเทิน 7

แพทเทิน 8

สายดา
ยุวชน อายุ ไม่เกิน 10 ปี

สายดา

โคเลีย

คึมกัง

ยุวชน อายุ 11 - 14 ปี

สายดา

โคเลีย

คึมกัง

เยาวชน อายุ 15 ปี ขึ้นไป

สายดา

โคเลีย

คึมกัง

ข้อ 6. หลักฐานการสมัคร เคียวรู กิ ประกอบด้วย
6.1 รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รู ป
6.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และพร้อมแสดงตัวจริ งในวันชัง่ น้ าหนัก (กรณี ยงั ไม่มีบตั รประจาตัวประชาชน ให้
ใช้สาเนาสูติบตั ร หรื อสาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมแสดงตัวจริ งในวันชัง่ น้ าหนัก เช่นกัน) จานวน 1 ใบ
6.3 ในใบสมัครต้องมีลายเซ็นรับรองของ ผูฝ้ ึ กสอน(สายดา) และ ผูป้ กครอง
6.4 มือใหม่ตอ้ งแนบ สาเนาบัตรสอบตัวจริ ง (บัตรเล็ก)
ข้อ 7. หลักฐานการรับสมัคร พุมเซ่
7.1 รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รู ป
7.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และพร้อมแสดงตัวจริ งในวันชัง่ น้ าหนัก (กรณี ยงั ไม่มีบตั รประจาตัวประชาชน ให้
ใช้สาเนาสูติบตั ร หรื อสาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมแสดงตัวจริ งในวันชัง่ น้ าหนักเช่นกัน) จานวน 1 ใบ
7.3 ในใบสมัครต้องมีลายเซ็นรับรองของ ผูฝ้ ึ กสอน(สายดา)
7.4 สาเนาคุณวุฒิสอบเลื่อนขั้นสาย ครั้งสุดท้าย จานวน 1 ใบ
7.5 หากตรวจพบเอกสารหลักฐานเป็ นเท็จ คุณวุฒิ และอายุ จะตัดสิ ทธิในการเข้าแข่งขัน

ข้อ 8. กติกาการแข่งขัน เคียวรู กิ
8.1 ใช้กติกาการแข่งขันสากลของสหพันธ์เทควันโดโลกฉบับปั จจุบนั (ขึ้นอยูก่ บั อุปกรณ์ที่แข่งขันอาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม)
8.2 ชุดการแข่งขันให้ใช้ตามกติกาการแข่งขันเทควันโดสากล
8.3 สนามแข่งขัน ขนาด 8 x 8 เมตร จานวน 4 สนาม (ขึ้นอยูก่ บั ดุลพินิจอีกครั้ง)
8.4 การแข่งขันใช้อุปกรณ์ตดั สิ นไฟฟ้า
8.5 ใช้วธิ ีการแข่งขันแบบแพ้คดั ออก
8.6 กาหนดเวลาการแข่งขัน รอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศ
- ยุวชน รุ่ นอายุ 3-4 ปี , 5 - 6 ปี , 7- 8 ปี , 9 – 10 ปี
3 ยก ๆ ละ 1 นาที พัก 20 วินาที
- ยุวชน รุ่ นอายุ 11 – 12 ปี , 13 – 14 ปี
3 ยก ๆ ละ 1 นาที พัก 20 วินาที
- เยาวชน รุ่ นอายุ 15 – 17 ปี และประชาชน
3 ยก ๆ ละ 1 นาที พัก 20 นาที
8.7 ไม่มีการชิงตาแหน่งที่ 3 โดยให้มีตาแหน่งที่ 3 ร่ วมกัน 2 คน
8.8 ให้นกั กีฬารายงานตัว ก่อนการแข่งขัน 15 นาที
8.9 ฝ่ ายจัดการแข่งขันฯ จะทาการขานชื่อนักกีฬา ผูท้ ี่จะเข้าแข่งขัน 3 ครั้ง ในช่วงเวลา 3 นาที ก่อนถึงกาหนดการ
แข่งขันในคู่
นั้นๆ หากผูเ้ ข้าแข่งขัน ไม่มาปรากฏตัวใน บริ เวณสนามแข่งขัน หลังจากเลยกาหนดการแข่งขันไปแล้ว 1 นาที ถือว่าผู ้
นั้น
ถูกตัดสิ ทธิ์ออกจากการแข่งขัน
8.11 กติกา Class C ห้ามเตะหัว ห้ามหมุนเตะ กรณี จงใจเตะหัวจะถูกตัดคะแนน
8.12 หากมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมจะแจ้งให้ทราบในวันประชุมผูจ้ ดั การทีม
ข้อ 9. กติกาการแข่งขัน พุมเซ่
9.1 ใช้การแข่งขันแบบเรี ยงลาดับคะแนน
9.2 แพทเทินบังคับที่ใช้ในการแข่งขัน อยูใ่ นระเบียบ ข้อ 5
9.3 ชุดการแข่งขันให้ใช้ตามกติกาการแข่งขันเทควันโดสากล
9.4 หากมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมจะแจ้งให้ทราบในวันประชุมผูจ้ ดั การทีม
ข้อ 10. อุปกรณ์การแข่งขัน
10.1 นักกีฬา ต้องใส่ สนับแขน ซ้าย-ขวา
10.2 นักกีฬา ต้องใส่ สนับขา ซ้าย-ขวา
10.3 นักกีฬา ต้องใส่ เกาะ แดง หรื อ น้ าเงิน ตามสายแข่งขัน
10.4 นักกีฬา ต้องใส่ เฮดการ์ด
10.5 นักกีฬา ชาย ต้องใส่ กระจับ
10.6 นักกีฬา ยุวชน อายุ 13-14 ปี เยาวชน อายุ 14-17 ปี และประชาชน ต้องใส่ ฟันยาง, ถุงมือ,ถุงเท้าสาหรับแข่งขัน
10.7 นักกีฬาเยาวชน อายุ 15-17 ปี และนักกีฬาประชาชน แข่งขันแบบเกราะธรรมดา

หมายเหตุ - นักกีฬาต้องนาอุปกรณ์มาเอง
อุปกรณ์ตอ้ งได้รับการตรวจสอบมาตรฐาน จากฝ่ ายตรวจสอบก่อนลงแข่งขัน
อุปกรณ์เพิ่มเติมที่สามารถใส่ลงแข่งขันได้
1.สนับเข่า และ สนับศอก (ต้องเป็ นวัสดุที่ไม่มีวสั ดุแข็ง เช่น โลหะ พลาสติก)
2.หลังเท้าชนิดที่ใช้ใส่สาหรับการแข่งขัน
ข้อ 11. การนับคะแนนรวม ทั้งประเภท เคียวรู กิ และ ประเภท พุมเซ่ เดี่ยว
11.1 จะนับคะแนน คลาส A และ คลาส B ทุกรุ่ นที่มีผเู ้ ข้าแข่งขัน 2 คนขึ้นไป
11.2 ถ้วยคะแนนรวมนับจากเหรี ยญทอง ถ้าเท่ากัน นับเหรี ยญเงิน ถ้าเท่ากัน นับเหรี ยญทองแดง
ข้อ 12. รางวัลการแข่งขันนักกีฬา ประเภท เคียวรู กิ
ชนะเลิศ
ได้รับรางวัลเหรี ยญที่ระลึกพร้อมประกาศนียบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 1
ได้รับรางวัลเหรี ยญที่ระลึกพร้อมประกาศนียบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 2
ได้รับรางวัลเหรี ยญที่ระลึกพร้อมประกาศนียบัตร
12.1 ถ้วยรางวัลรวมประเภทต่อสู ้ ประกอบด้วย
1.ถ้วยรางวัลคะแนนทีมรวมประเภทต่อสู ้
ชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท
2.ถ้วยรางวัลคะแนนทีมรวมประเภทต่อสู ้
ชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท
3.ถ้วยรางวัลคะแนนทีมรวมประเภทต่อสู ้
ชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 3,000 บาท
4.ถ้วยรางวัลคะแนนทีมรวมประเภทต่อสู ้
ชนะเลิศอันดับ 4 เงินรางวัล 2,000 บาท
5.ถ้วยรางวัลคะแนนทีมรวมประเภทต่อสู ้
ชนะเลิศอันดับ 5 เงินรางวัล 1,000 บาท
6.ถ้วยรางวัลคะแนนทีมรวมประเภทต่อสูม้ ือใหม่ (คลาสC)
เงินรางวัล 1,000บาท
12.2 ถ้วยหรื อโล่รางวัลนักกีฬายอดเยีย่ มประเภทต่อสู ้ 12 ถ้วย ประกอบด้วย
1.รุ่ นยุวชนชาย
อายุไม่เกิน 6 ปี
2.รุ่ นยุวชนหญิง
อายุไม่เกิน 6 ปี
3.รุ่ นยุวชนชาย
อายุ 7-8 ปี
4.รุ่ นยุวชนหญิง
อายุ 7-8 ปี
5.รุ่ นยุวชนชาย
อายุ 9-10 ปี
6.รุ่ นยุวชนหญิง
อายุ 9-10 ปี
7.รุ่ นยุวชนชาย
อายุ 11-12 ปี
8.รุ่ นยุวชนหญิง
อายุ 11-12 ปี
9.รุ่ นยุวชนชาย
อายุ 13-14 ปี
10.รุ่ นยุวชนหญิง
อายุ 13-14 ปี
11.รุ่ นเยาวชนชาย
อายุ15-17 ปี และรุ่ นประชาชนชาย
12.รุ่ นเยาวชนหญิง
อายุ15-17 ปี และรุ่ นประชาชนหญิง

ข้อ 13. รางวัลการแข่งขันนักกีฬา ประเภท พุมเซ่
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2

ได้รับรางวัลเหรี ยญที่ระลึกพร้อมประกาศนียบัตร
ได้รับรางวัลเหรี ยญที่ระลึกพร้อมประกาศนียบัตร
ได้รับรางวัลเหรี ยญที่ระลึกพร้อมประกาศนียบัตร

13.1 ถ้วยหรื อโล่รางวัลรวมประเภทพุม่ เซ่ ประกอบด้วย
1.ถ้วยรางวัลคะแนนทีมรวมประเภทพุม่ เซ่ อันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 2,500บาท
2.ถ้วยรางวัลคะแนนทีมรวมประเภทพุม่ เซ่ อันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
3.ถ้วยรางวัลคะแนนทีมรวมประเภทพุม่ เซ่ อันดับ 3 พร้อมเงินรางวัล 500 บาท
13.2 ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยีย่ มประเภทท่ารา
1.ประเภทเดี่ยว ชาย
1 ใบ
2.ประเภทเดี่ยว หญิง
1 ใบ
3.ประเภทคูผ่ สม
2 ใบ
4.ประเภททีม
3 ใบ
*** ถ้วยผูฝ้ ึ กสอนดีเด่น 8 ถ้วยรางวัล
ข้อ 14. การประท้วงให้เป็ นไปตามเงื่อนไข ดังนี้
14.1 การยืน่ เรื่ องประท้วง ให้ผคู ้ วบคุมทีมของนักกีฬาที่เสี ยผลประโยชน์ เป็ นผูย้ นื่ เรื่ อง ประท้วง โดยทาเป็ นลายลักษณ์
อักษร มีขอ้ ความชัดเจน ประกอบด้วยหลักฐาน โดยใช้ แบบฟอร์มของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน พร้อมเงินประกันการ
ประท้วง 3,000.-บาท
14.2 การประท้วงคุณสมบัติและด้านเทคนิคการแข่งขัน ให้ยนื่ ต่อประธานคณะกรรมการ รับพิจารณาการประท้วง
ภายใต้เงื่อนไขและเวลาที่กาหนด
14.3 การยืน่ เรื่ องประท้วงทุกครั้ง ต้องจ่ายเงินประกันประท้วง 3,000 บาท อย่างช้าไม่เกิน 10 นาที หลังการแข่งขัน
14.4 คาตัดสิ นของคณะกรรมการฯ ดังกล่าว ให้ถือเป็ นเด็ดขาด หากคู่กรณี ฝ่าฝื นไม่ปฏิบตั ิ ตามคาตัดสิ นนั้น ปฏิบตั ิมิ
ชอบด้วยเจตนารมณ์ของการส่งเสริ มกีฬา ให้ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณาลงโทษ เพื่อให้การแข่งขันดาเนินไป
ด้วยความสงบเรี ยบร้อยและสมานฉันท์ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ให้มีการประท้วงใดๆ
ข้อ 15 การลงโทษ
15.1 ในกรณี ที่คณะกรรมการตัดสิ นให้คู่กรณี ทาการแข่งขันต่อไป หากแต่ผใู ้ ดไม่ยอมทาการแข่งขัน ให้
คณะกรรมการ
ตัดสิ ทธิ์ในการแข่งขันผูน้ ้ นั ออก
15.2 นักกีฬาผูใ้ ดไม่ลงแข่งขันตามเวลาที่กาหนด โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จะถูกลงโทษตัดสิ ทธิ์ จากการแข่งขัน
15.3 ผลการแข่งขันที่เป็ นอย่างไรมาก่อนให้คงไปตามเดิม หากการแข่งขันพบว่ามีการละเมิดระเบียบข้อบังคับให้ถือ
ว่าฝ่ ายคู่แข่งขันเป็ นผูช้ นะ หากได้รับรางวัลหรื อตาแหน่งในการแข่งขันให้ถือว่าโมฆะ

15.4 หากนักกีฬาหรื อผูฝ้ ึ กสอนทีมใด กระทาตนไม่เหมาะสมกับระเบียบปฏิบตั ิอนั ดีของการแข่งขันกีฬา เทควันโด
และได้มีการตักเตือนแล้ว ทางฝ่ ายจัดการแข่งขันฯ จะเชิญออกจากสนามแข่งขัน
ข้อ 16. การตัดสิ นของกรรมการ
การตัดสิ นของกรรมการ หรื อคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ถือเป็ นที่สิ้นสุด
ข้อที่ 17. เจ้าหน้าที่ประจาทีม
กาหนดให้มีเจ้าหน้าที่ประจาทีม ได้ไม่เกิน ทีมละ 3 คน ในขณะทาการแข่งขันจะอนุญาตให้ผฝู ้ ึ กสอน หรื อผูช้ ่วยผู ้
ฝึ กสอนสามารถติดตามนักกีฬาลงสนามได้เพียง 1 คน เท่านั้น(แต่งกายสุภาพ ไม่ใส่กางเกงขาสั้น และรองเท้าแตะ)
1. ผูจ้ ดั การทีม
1 คน
2. ผูฝ้ ึ กสอน
1 คน
3. ผูช้ ่วยผูฝ้ ึ กสอน
1 คน
ข้อ 18. การรับสมัคร ในวัน และ เวลา ที่กาหนด พร้อมชาระเงิน เท่านั้น
18.1 ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณี ย ์ หรื อ ส่งด้วยตนเอง ได้ที่
ที่ต้ งั ชมรมเทควันโดลาพูน 18/5 ถ.ราชวงศ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลาพูน 51000 โทร.083-2047368
18. 2 ส่งรายชื่อ ทาง E-mail: Wiranya.7368@gmail.com .
18.3 ส่งเอกสารสมัครทางไปรษณี ย ์ ตามรายละเอียดข้างล่าง ตั้งแต่บดั นี้ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2562
*** ค่าสมัครเข้าแข่งขัน เคียวรู กิ
คนละ
500 บาท
*** ค่าสมัครแข่งขัน เคียวรู กิ ทีม
ทีมละ
900 บาท
*** ค่าสมัครเข้าแข่งขัน พุมเซ่ เดี่ยว
คนละ
500 บาท
*** ค่าสมัครแข่งขัน พุมเซ่ คู่
คู่ละ
600 บาท
*** ค่าสมัครแข่งขัน พุมเซ่ ทีม
ทีมละ
900 บาท
หมายเหตุ นักกีฬาที่สมัครแล้วห้ามถอนตัวเด็ดขาด มิฉะนั้นผูจ้ ดั การทีมจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าสมัคร
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.บอย 083-2047368,091-0671919
ข้อ 19 การยืน่ ใบสมัคร
19.1ใบสมัครทีมเซ็นชื่อกากับโดยผูจ้ ดั การทีมหรื อผูฝ้ ึ กสอนของนักกีฬา
19.2ใบสมัครของนักกีฬาติดรู ปถ่ายขนาด 1 นิ้ว พร้อมลายเซ็น
19.3 หนังสื อยินยอมจากผูป้ กครอง
19.4 บัญชีรายชื่อนักกีฬา
19.5 สาเนาสูติบตั รหรื อบัตรประชาชน หรื อทะเบียนบ้าน
หมายเหตุ กรุ ณากรอกรายละเอียดในทะเบียนนักกีฬาให้ถูกต้องทีมใดกรอกเอกสารไม่ถูกต้อง ทางคณะกรรมการจะตัดสิ ทธิ์
ไม่ให้เข้าร่ วมการแข่งขัน

ข้อ 20 การจับสลากแบ่งสาย
เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ฝ่ ายจัดการแข่งขันจะทาการแบ่งสายให้ ทกุ ทีมโดยใช้ คอมพิวเตอร์ หลังจากชัง่ น ้าหนัก
เสร็ จแล้ ว วันเสาร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 20.00 น. (เฉพาะบางรุ่นที่พร้ อมเท่านัน้ ) ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลาพูน
ข้อ 21 การชัง่ น้ าหนักและกาหนดการแข่งขัน (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
ชัง่ น้ าหนัก วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ก่อนการแข่งขัน 1 วัน เวลา 15.00 - 20.00 น.
หมายเหตุ * หลังจับแบ่งสายแล้ว ทางผูจ้ ดั การแข่งขันจะไม่มีการแก้สายแข่งขัน ในกรณี เกิดการผิดพลาดจากผูส้ มัคร
** นักกีฬาชาย น้ าหนักตามระเบียบการ ไม่สามารถเกินกาหนด ที่สมัครแข่งขัน
*** นักกีฬาหญิง น้ าหนักตามระเบียบการ สามารถเกินกาหนดที่สมัครแข่งขันได้ 3 ขีด
(นักกีฬาสามารถชัง่ ได้ 2 ครั้งเท่านั้น ชัง่ ครั้งที่ 2 น้ าหนักเกินพิกดั นักกีฬาต้องสละสิ ทธิ์ในการแข่งขัน)
วันแข่งขัน จะแจ้งเวลาเริ่ มการแข่งขันฯ รุ่ นอายุและน้ าหนักในวันประชุมผูจ้ ดั การทีมเพื่อให้เวลาในการดาเนินการ
แข่งขันเป็ นไปอย่างกระฉับและเหมาะสมหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
** ต้องตรวจ รายชื่อนักกีฬา รุ่ นอายุ รุ่ นน้ าหนัก แก้ไข เปลี่ยนแปลงที่ผิดพลาด
วันแข่งขัน เริ่ มทาการแข่งขัน เวลา 09.00 น.
ข้อ 22 ประชุมผูจ้ ดั การทีม
วัน เสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 น.กรุ ณามาประชุมด้วยนะครับเพื่อความรวดเร็ วและเรี ยบร้อยในวันแข่งขัน
ผูฝ้ ึ กสอนหรื อผูจ้ ดั การทีมใดไม่สามารถมาได้ กรุ ณาแจ้งมายังผูจ้ ดั อ.บอย (083-2047368,091-0671919)

** หมายเหตุ เพื่อความเข้ าใจระเบียบการแข่ งขันฯ กรุณาอ่านซ้าอย่ างละเอียดอีกครั้ง **

ใบสมัครแข่งขันเทควันโด
(เทควันโดลาพูน แชมป์ เปี้ ยนชิพ 2019)
วันที่ 9 มีนาคม 2562
ณ หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลาพูน
จัดโดย ชมรมเทควันโด จังหวัดลาพูน

วันที่..............เดือน........................... 2562
เรี ยน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
เรื่ อง ขอเข้าร่ วมการแข่งขันเทควันโด
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. บัญชีรายชื่อนักกีฬา 2. ใบสมัครพร้อมหลักฐาน
ข้าพเจ้า
ผูจ้ ดั การทีม
อยูบ่ า้ นเลขที่
หมู่ที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
เบอร์โทรศัพท์
ขอสมัครส่งนักกีฬา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ประจาทีมให้รักษามารยาทที่ดี ปฏิบตั ิตามระเบียบการ
แข่งขันปฏิบตั ิตนด้วยน้ าใจนักกีฬา อย่างเคร่ งครัด และถ้าหากนักกีฬาเกิดการบาดเจ็บหรื อได้รับอันตรายจากการแข่งขัน จะไม่
ทาการเรี ยกร้องค่าเสี ยหายใด ๆ ทั้งสิ้นจากการแข่งขันครั้งนี้ ซึ่งนักกีฬาทั้งหมดรับทราบข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้แล้ว และได้
ลงลายมือชื่อรับทราบเรี ยบร้อยแล้ว
ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ
(
ผูจ้ ดั การทีม

)

....................................................
(....................................................)
ลงชื่อ
(
)
ผูฝ้ ึ กสอนทีม

ลงชื่อ
)

(
ผูช้ ่วยผูฝ้ ึ กสอนทีม

ใบสมัครแข่งขันเทควันโด
(เทควันโดลาพูน แชมป์ เปี้ ยนชิพ 2019)
วันที่ 9 มีนาคม 2562
ณ หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลาพูน
จัดโดย ชมรมเทควันโด จังหวัดลาพูน
เรี ยน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
เรื่ อง ขอเข้าร่ วมการแข่งขันเทควันโด
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. รู ปถ่ายขนาด 1” จานวน 2 รู ป
2. สาเนาสูติบตั ร สาเนาบัตรประชน หรื อสาเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
ข้าพเจ้า นาย,นาง,นางสาว........................................................................................
เป็ นผูป้ กครองของ ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว ..................................... เกิดวันที่.......เดือน………..........พ.ศ. ……..........
อายุ..............ปี ซึ่งเป็ นนักกีฬาเทควันโดของสถาบัน...............................................................
ขอสมัครเข้าร่ วมการแข่งขันเทควันโด(เทควันโดลาพูน แชมป์ เปี้ ยนชิพ 2019)
ประเภท
O ต่อสู ้ O ชาย O หญิง อายุ ..........ปี รุ่ น ........... น้ าหนัก...........กิโลกรัม ประเภท O มือใหม่ O มือเก่า
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หมายเหตุ กรุ ณากรอกรายละเอียดในทะเบียนนักกีฬาให้ถูกต้อง ทีมใดกรอกเอกสารไม่ถูกต้อง
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