
แบบแจ้งจ ำนวนนักกีฬำ
และผู้ควบคุมทีม

(ENTRY FORM BY NUMBER)

กำรแข่งขันกีฬำแห่งชำติ ครั้งที่ 45
(พ.ศ.2559)

จังหวัดสงขลำ
[ระดับจังหวัด]



ชาย หญิง
แยกประเภท

ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั
1. วิง่ 100 เมตร 2 1. วิง่ 100 เมตร 2
2. วิง่ 200 เมตร 2 2. วิง่ 200 เมตร 2
3. วิง่ 400 เมตร 2 3. วิง่ 400 เมตร 2
4. วิง่ 800 เมตร 2 4. วิง่ 800 เมตร 2
5. วิง่ 1,500 เมตร 2 5. วิง่ 1,500 เมตร 2
6. วิง่ 5,000 เมตร 2 6. วิง่ 5,000 เมตร 2
7. วิง่ 10,000 เมตร 2 7. วิง่ 10,000 เมตร 2
8. วิง่ขา้มรัว้ 110 เมตร 2 8. วิง่ขา้มรัว้ 100 เมตร 2
9. วิง่ขา้มรัว้ 400 เมตร 2 9. วิง่ขา้มรัว้ 400 เมตร 2
10. วิง่วบิาก 3,000 เมตร 2 10. วิง่วบิาก 3,000 เมตร 6
11. วิง่ผลดั 4x100 เมตร 6 11. วิง่ผลดั 4x100 เมตร 6
12. วิง่ผลดั 4x400 เมตร 6 12. วิง่ผลดั 4x400 เมตร 2
13. วิง่ผลดั 3x800 เมตร 5 13. วิง่ผลดั 3x800 เมตร 5
14. วิง่ฮาลฟ์มาราธอน 21 กม. 2 14. วิง่ฮาลฟ์มาราธอน 21 กม. 2
15. เดนิ 20,000 เมตร 2 15. เดนิ 20,000 เมตร 2
16. กระโดดไกล 2 16. กระโดดไกล 2
17. กระโดดค ้า 2 17. กระโดดค ้า 2
18. กระโดดสงู 2 18. กระโดดสงู 2
19. เขย่งกา้วกระโดด 2 19. เขย่งกา้วกระโดด 2
20. ขวา้งจกัร 2 20. ขวา้งจกัร 2
21. ขวา้งคอ้น 2 21. ขวา้งคอ้น 2
22. ทุม่น ้าหนกั 2 22. ทุม่น ้าหนกั 2
23. พุง่แหลน 2 23. พุง่แหลน 2
24. ทศกรฑีา 2 24. สตัตกรฑีา 2

รวมนักกีฬา  (ไม่ซ า้)
จ านวนผูค้วบคมุทีม ส่งรายช่ือไม่เกิน ส่งรายช่ือจริง

ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั 1. ผูค้วบคุมทมีชาย
1. นกักฬีาชาย 2. ผูค้วบคุมทมีหญงิ
2. นกักฬีาหญงิ รวม

รวม 60

                                       ลงชื่อ .......................................................................
                                           (.......................................................................)

                                        นายกสมาคมกฬีาจงัหวดั /หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย ……………..
                                         .............../...................................../...............

แยกประเภท จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั

60

แบบแจ้งชนิด ประเภท และจ านวนนักกีฬา
(ENTRY FORM BY NUMBER)

(01) กรีฑา 

แยกประเภท จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั

ภาค จงัหวดั

ค ำชีแ้จง

***นักกฬีาทีส่มคัรเขา้รว่มการแขง่ขันฯ
ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบและกตกิา         
การแขง่ขนัฯอยา่งเครง่ครัดและใหถ้อื     
ค าตัดสนิในการแขง่ขนัเป็นทีส่ ิน้สดุ และ
ไมส่ามารถน าไปฟ้องรอ้งเรยีกคา่เสยีหาย
ใดๆตอ่ กกท.ได ้ทัง้รอบคัดภาคและ
แหง่ชาติ



แหง่ชาติ



ประเภททีม

ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั
1. ประเภททมีชาย 4 - 8 (1 ทมี)
2. ประเภททมีหญงิ 4 - 8 (1 ทมี)

ประเภทบคุคล

ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั
1. ประเภทชายเดีย่ว 2

2. ประเภทชายคู่ 4 (2 คู)่

3. ประเภทหญงิเดีย่ว 2

4. ประเภทหญงิคู่ 4 (2 คู)่

5.  ประเภทคู่ผสม 4 (2 คู)่

รวมนักกีฬา  (ไม่ซ า้)

ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั
1. นกักฬีาชาย 8

2. นกักฬีาหญงิ 8
รวม 16

ต าแหน่งผูค้วบคมุทีม ส่งรายช่ือไม่เกิน ส่งรายช่ือจริง หมายเหตุ
1. ผูจ้ดัการทมี 1
2. ผูฝึ้กสอนทมีชาย 1

3. ผูฝึ้กสอนทมีหญงิ 1
รวม 3

แยกประเภท

แบบแจ้งชนิด ประเภท และจ านวนนักกีฬา
(ENTRY FORM BY NUMBER)

(02)  แบดมินตนั

แยกประเภท จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั

จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั หมายเหตุ

หมายเหตุ

.............../...................................../...............

ลงชื่อ.......................................................................

แยกประเภท จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั หมายเหตุ

นายกสมาคมกฬีาจงัหวดั/หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย ……………..

       (.......................................................................)

ค ำชีแ้จง

***นักกฬีาทีส่มคัรเขา้รว่มการแขง่ขันฯ
ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบและกตกิา         
การแขง่ขนัฯอยา่งเครง่ครัดและใหถ้อื     
ค าตัดสนิในการแขง่ขนัเป็นทีส่ ิน้สดุ และไม่
สามารถน าไปฟ้องรอ้งเรยีกคา่เสยีหายใดๆ
ตอ่ กกท.ได ้ทัง้รอบคัดภาคและแหง่ชาติ



ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั
1. ประเภททมีชาย 15

2. ประเภททมีหญงิ 15
รวม 30

ต าแหน่งผูค้วบคมุทีมชาย ส่งรายช่ือไม่เกิน ส่งรายช่ือจริง หมายเหตุ
 1. ผูจ้ดัการทมี 1
 2. ผูฝึ้กสอน 1
 3. ผูช้่วยผูฝึ้กสอน 1
 4. เจา้หน้าทีผู่ต้ดิตามทมี 1

รวม 4

ต าแหน่งผูค้วบคมุทีมหญิง ส่งรายช่ือไม่เกิน ส่งรายช่ือจริง หมายเหตุ
 1. ผูจ้ดัการทมี 1
 2. ผูฝึ้กสอน 1
 3. ผูช้่วยผูฝึ้กสอน 1
 4. เจา้หน้าทีผู่ต้ดิตามทมี 1

รวม 4

                     นายกสมาคมกฬีาจงัหวดั /หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย ……………..

แบบแจ้งชนิด ประเภท และจ านวนนักกีฬา
(ENTRY FORM BY NUMBER)

(03)  บาสเกตบอล

                 .............../...................................../...............

หมายเหตุแยกประเภท
จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั

                   ลงชื่อ.......................................................................

                         (.......................................................................)

ค ำชีแ้จง

***นักกฬีาทีส่มคัรเขา้รว่มการแขง่ขันฯ
ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบและกตกิา         
การแขง่ขนัฯอยา่งเครง่ครัดและใหถ้อื     
ค าตัดสนิในการแขง่ขนัเป็นทีส่ ิน้สดุ และไม่
สามารถน าไปฟ้องรอ้งเรยีกคา่เสยีหายใดๆ
ตอ่ กกท.ได ้ทัง้รอบคัดภาคและแหง่ชาติ



จงัหวดั

ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั
สนุกเกอร ์15 แดง

ประเภทบุคคล 2 คน

ประเภทคู่ 2 คน 2 (1 คู)่

ประเภททมี 3 คน 3 (1 ทมี)
สนุกเกอร ์6 แดง
ประเภททมี 3 คน 3 (1 ทมี)

ประเภทบุคคล 2 คน
บิลเลียด 

ประเภทบุคคล 2 คน

ประเภทคู่ 2 คน 2 (1 คู)่

รวมนักกีฬา  (ไม่ซ า้)

1. สนุกเกอร์
2. บลิเลยีด

รวม

ต าแหน่งผูค้วบคมุทีม ส่งรายช่ือไม่เกิน ส่งรายช่ือจริง หมายเหตุ
1. ผูจ้ดัการทมีหรอืผูฝึ้กสอน สนุกเกอร์
2. ผูจ้ดัการทมีหรอืผูฝึ้กสอน บลิเลยีด

รวม

                      

แบบแจ้งชนิด ประเภท และจ านวนนักกีฬา
(ENTRY FORM BY NUMBER)

(04)  สนุกเกอร ์& บิลเลียด 

(...............................................................)

หมายเหตุแยกประเภท
จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั

แยกประเภท หมายเหตุจ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั

นายกสมาคมกฬีาจงัหวดั/หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย ……………..
.............../...................................../...............

ลงชื่อ.............................................................

ภาค

ค ำชีแ้จง

***นักกฬีาทีส่มคัรเขา้รว่มการแขง่ขนัฯ
ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบและกตกิา         
การแขง่ขนัฯอยา่งเครง่ครัดและใหถ้อื     
ค าตัดสนิในการแขง่ขนัเป็นทีส่ ิน้สดุ และไม่
สามารถน าไปฟ้องรอ้งเรยีกคา่เสยีหายใดๆ
ตอ่ กกท.ได ้ทัง้รอบคัดภาคและแหง่ชาติ



ประเภททัว่ไป (ชาย) (ไม่จ ากดัอาย)ุ 

ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั

1. ฟลายเวท น ้าหนกัไมเ่กนิ 60 กก. 2

2. แบนตัม้เวท น ้าหนกัไมเ่กนิ 65 กก. 2

3. ไลทเ์วท น ้าหนกัไมเ่กนิ 70 กก. 2

4. เวลเตอรเ์วท น ้าหนกัไมเ่กนิ 75 กก. 2

5. ไลทม์ดิเดิล้เวท น ้าหนกัไมเ่กนิ 80 กก. 2

6. มดิเดิล้เวท น ้าหนกัไมเ่กนิ 85 กก. 2

7. เฮฟวีเ่วท น ้าหนกัเกนิ 85 กก.ขึน้ไป 2
รวม 14

ประเภทมาสเตอร ์(ชาย) 

ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั

1. อายุเกนิ 46 - 50 ปี 2

2. อายุเกนิ 51 ปีขึน้ไป 2
รวม 4

ประเภทฟิตเนส (ชาย) 

ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั

1. ความสงูไมเ่กนิ 170 เซนตเิมตร 2

2. ความสงูเกนิ 170 เซนตเิมตรขึน้ไป 2
รวม 4

ประเภท แอธเลติคฟิสิค ชาย

ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั

1. ความสงูไมเ่กนิ 165 ซม. ลบ 100 กโิลกรมั

(น ้าหนกัตวัตอ้งไมเ่กนิ 1 กโิลกรมั จากเกณฑ)์

2. ความสูงไม่เกนิ 170 ซม. ขึน้ไป ลบ 100 กโิลกรมั

(น ้าหนกัตวัตอ้งไมเ่กนิ 2 กโิลกรมั จากเกณฑ)์

2. ความสงูเกนิ 170 ซม. ขึน้ไป ลบ 100 กโิลกรมั

(น ้าหนกัตวัตอ้งไมเ่กนิ 3 กโิลกรมั จากเกณฑ)์
รวม 6

หมายเหตุ

แยกประเภท หมายเหตุ

แบบแจ้งชนิด ประเภท และจ านวนนักกีฬา
(ENTRY FORM BY NUMBER)

(05)  เพาะกาย (ชาย)

หมายเหตุ

หมายเหตุ

แยกประเภท จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั

2

2

แยกประเภท

แยกประเภท จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั

2

จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั

จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั

ลงชือ่.......................................................................
       (.......................................................................)

นายกสมาคมกฬีาจงัหวดั/หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย ……………..
.............../...................................../...............

ภาค จงัหวดั

ค ำชีแ้จง

***นักกฬีาทีส่มคัรเขา้รว่มการแขง่ขันฯ
ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบและกตกิา         
การแขง่ขนัฯอยา่งเครง่ครัดและใหถ้อื     
ค าตัดสนิในการแขง่ขนัเป็นทีส่ ิน้สดุ และไม่
สามารถน าไปฟ้องรอ้งเรยีกคา่เสยีหายใดๆ
ตอ่ กกท.ได ้ทัง้รอบคัดภาคและแหง่ชาติ



ประเภท มาสเตอร ์(หญิง)

ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั

1. เพาะกายทัว่ไปหญงิ รุน่ Open 2
รวม 2

ประเภทฟิตเนส (หญิง) 

ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั

1. ฟิสเนสหญงิ (Open) 2
รวม 2

ประเภทโมเดลฟิสิค (หญิง) 

ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั

1. ความสงูไมเ่กนิ 165 เซนตเิมตร 2

2. ความสงูเกนิ 165 เซนตเิมตรขึน้ไป 2

รวม 4

ประเภทโมเดลฟิสิค (ชาย) 

ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั

1. ความสงูไมเ่กนิ 170 เซนตเิมตร 2

2. ความสงูเกนิ 170 เซนตเิมตรขึน้ไป 2

รวม 4

ต าแหน่งผูค้วบคมุทีม ส่งรายช่ือไม่เกิน ส่งรายช่ือจริง หมายเหตุ
 1. ผูค้วบคุมทมี

 2. ผูฝึ้กสอน

 3. ผูฝึ้กสอน
รวม

แยกประเภท จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั หมายเหตุ

.............../...................................../...............

ลงชือ่.......................................................................
       (.......................................................................)

นายกสมาคมกฬีาจงัหวดั/หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย ……………..

แยกประเภท จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั หมายเหตุ

แยกประเภท จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั หมายเหตุ

แยกประเภท จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั หมายเหตุ

(05)  เพาะกาย (หญิง)
(ENTRY FORM BY NUMBER)

แบบแจ้งชนิด ประเภท และจ านวนนักกีฬา

ภาค จงัหวดั

ค ำชีแ้จง

***นักกฬีาทีส่มคัรเขา้รว่มการแขง่ขันฯ
ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบและกตกิา         
การแขง่ขนัฯอยา่งเครง่ครัดและใหถ้อื     
ค าตัดสนิในการแขง่ขนัเป็นทีส่ ิน้สดุ และไม่
สามารถน าไปฟ้องรอ้งเรยีกคา่เสยีหายใดๆ
ตอ่ กกท.ได ้ทัง้รอบคัดภาคและแหง่ชาติ



ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั
1. พินเวท   เกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก. 1

2. ไลทฟ์ลายเวท เกิน 46 กก. ไม่เกิน 49 กก. 1

3. ฟลายเวท เกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก. 1

4. แบนตัม้เวท เกิน 52 กก. ไม่เกิน 56 กก. 1

5. ไลทเ์วท เกิน 56 กก. ไม่เกิน 60 กก. 1

6. ไลทเ์วลเตอรเ์วท เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก. 1

7. เวลเตอรเ์วท เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก. 1

8. มิลเดิลเวท เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก. 1

9. ไลทเ์ฮฟวีเ่วท เกิน 75 กก. ไม่เกิน 81 กก. 1

9

ต าแหน่งผูค้วบคมุทีม ส่งรายช่ือไม่เกิน ส่งรายช่ือจริง หมายเหตุ
 ผูค้วบคุมทมี

รวม

แบบแจ้งชนิด ประเภท และจ านวนนักกีฬา
(ENTRY FORM BY NUMBER)

(06)  มวยสากลสมคัรเล่น (ชาย)

นายกสมาคมกฬีาจงัหวดั/หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย ……………..
.............../...................................../...............

ลงชื่อ.......................................................................
       (.......................................................................)

แยกประเภท
จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั

หมายเหตุ

ภาค
จงัหวดั

ค ำชีแ้จง

***นักกฬีาทีส่มคัรเขา้รว่มการแขง่ขันฯ
ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบและกตกิา         
การแขง่ขนัฯอยา่งเครง่ครัดและใหถ้อื     
ค าตัดสนิในการแขง่ขนัเป็นทีส่ ิน้สดุ และไม่
สามารถน าไปฟ้องรอ้งเรยีกคา่เสยีหายใดๆ
ตอ่ กกท.ได ้ทัง้รอบคัดภาคและแหง่ชาติ



ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั
1. พินเวท   เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก. 1

2. ไลทฟ์ลายเวท เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก. 1

3. ฟลายเวท เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. 1
4. แบนตัม้เวท เกิน 51 กก. ไม่เกิน 54 กก. 1
5. เฟเธอรเ์วท เกิน 54 กก. ไม่เกิน 57 กก. 1
6. ไลทเ์วท เกิน 57 กก. ไม่เกิน 60 กก. 1
7. ไลทเ์วลเตอรเ์วท เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก. 1
8.เวลเตอรเ์วท เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก. 1
9. มิดเดิลเวท  เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก. 1

รวม 9

ต าแหน่งผูค้วบคมุทีม ส่งรายช่ือไม่เกิน ส่งรายช่ือจริง หมายเหตุ
ผูค้วบคุมทมี

รวม

ลงชื่อ.......................................................................
       (.......................................................................)

.............../...................................../...............

แบบแจ้งชนิด ประเภท และจ านวนนักกีฬา
(ENTRY FORM BY NUMBER)

(06)  มวยสากลสมคัรเล่น (หญิง)

แยกประเภท
จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั

หมายเหตุ

นายกสมาคมกฬีาจงัหวดั/หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย ……………..

จงัหวดัภาค

ค ำชีแ้จง

***นักกฬีาทีส่มคัรเขา้รว่มการแขง่ขันฯ
ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบและกตกิา         
การแขง่ขนัฯอยา่งเครง่ครัดและใหถ้อื     
ค าตัดสนิในการแขง่ขนัเป็นทีส่ ิน้สดุ และไม่
สามารถน าไปฟ้องรอ้งเรยีกคา่เสยีหายใดๆ
ตอ่ กกท.ได ้ทัง้รอบคัดภาคและแหง่ชาติ



ชาย หญิง

ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั
ประเภทถนน ประเภทถนน
1. อนิไลน์เรส 200 กม. 2 1. อนิไลทเ์รส  100  กม. 2
2. ไทมไ์ทรอลับุคคล  50  กม. 2 2. ไทมไ์ทรอลับุคคล  30  กม. 2
3. ไคทเีรยีม 2 3. ไคทเีรยีม 2
4. ไทมไ์ทรอลัทมี  100  กม. 5 ( 1 ทมี) 4. ไทมไ์ทรอลัทมี  50  กม. 5 (1 ทมี)
ประเภทจกัรยานภเูขา ประเภทจกัรยานภเูขา
5. ครอสคนัทร ีใชเ้วลาแข่งขนัไม่เกนิ 1.30 -1.45 ชม. 5 5. ครอสคนัทร ีใชเ้วลาแขง่ขนัไม่เกนิ 1.30 -1.45 ชม. 5
6. ครอสคนัทรอีลิมิเินชัน่ 6. ครอสคนัทรอีลิมิเินชัน่
7. ดาวน์ฮลิ  1.5 - 3.5 กม. 3 7. ดาวน์ฮลิ  1.5 - 3.5 กม. 3
ประเภท BMX ประเภท BMX
8. BMX 2 8. BMX 2

รวมนักกีฬา  (ไม่ซ า้)

ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั
1. นักกฬีาชาย 21 ต าแหน่งผู้ควบคมุทีม ส่งรายช่ือไม่เกิน ส่งรายช่ือจริง

2. นักกฬีาหญงิ 21 ผูค้วบคุมทมี
รวม 42 รวม

แบบแจง้ชนิด ประเภท และจ านวนนักกีฬา

(ENTRY FORM BY NUMBER)

(07)  จกัรยาน

แยกประเภท
จ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขนั จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั

แยกประเภท

แยกประเภท
จ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขนั

ลงชือ่.......................................................................

       (.......................................................................)

นายกสมาคมกฬีาจงัหวดั/หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย ……………..

ภาค จงัหวดั

ค ำชีแ้จง

***นักกฬีาทีส่มคัรเขา้รว่มการแขง่ขนัฯ
ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบและกตกิา         
การแขง่ขนัฯอยา่งเครง่ครัดและใหถ้อื
ค าตัดสนิในการแขง่ขนัเป็นทีส่ ิน้สุด และ
ไมส่ามารถน าไปฟ้องรอ้งเรยีกคา่เสยีหาย
ใดๆตอ่ กกท.ได ้ทัง้รอบคัดภาคและ
แหง่ชาติ



แยกประเภท จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั หมายเหตุ
ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั

ประเภทสแตนดารด์ คู่ ชาย-หญิง
ระดบั AA (Adult) (5 จงัหวะ) วอลซ,์แทงโก,้เวนิสวอลซ,์สโลวฟ์อกทร๊อต,ควิก๊สเตป็ 6 (3 คู)่
ระดบั A (5 จงัหวะ) วอลซ,์แทงโก,้เวนสิวอลซ์,สโลวฟ์อกทรอ๊ต,ควิก๊สเตป็ 6 (3 คู)่
ระดบั B (4 จงัหวะ) วอลซ,์แทงโก,้สโลวฟ์อกทรอ๊ต,ควิก๊สเตป็ 6 (3 คู)่
ระดบั C (3 จงัหวะ) วอลซ,์แทงโก,้ควิก๊สเตป็ 6 (3 คู)่
ระดบั D (3 จงัหวะ) วอลซ,์แทงโก,้ควิก๊สเตป็ 6 (3 คู)่
ระดบั E (2 จงัหวะ) วอลซ,์แทงโก้ 6 (3 คู)่
ประเภทลาตินอเมริกนั คู่ ชาย-หญิง
ระดบั AA (Adult) (5 จงัหวะ) แซมบ้า,ช่า ช่า ช่า,รมุบ้า,พาโซโดเบ้ิล,ไจวฟ์ 6 (3 คู)่
ระดบั A (5 จงัหวะ) แซมบา้,ช่า ช่า ช่า,รมุบา้,พาโซโดเบิล้,ไจวฟ์ 6 (3 คู)่
ระดบั B (4 จงัหวะ) แซมบา้,ช่า ช่า ช่า, รมุบา้,ไจวฟ์ 6 (3 คู)่
ระดบั C (3 จงัหวะ) ช่า ช่า ช่า,รมุบา้,ไจวฟ์ 6 (3 คู)่
ระดบั D (3 จงัหวะ)  ช่า ช่า ช่า,รมุบา้,ไจวฟ์ 6 (3 คู)่
ระดบั E (2 จงัหวะ) ช่า ช่า ช่า,รมุบา้ 6 (3 คู)่
ประเภท Ten Dance คู ่ชาย - หญิง
Ten Dance Youth (10 จงัหวะ) 6 (3 คู)่
Ten Dance Junior (10 จงัหวะ) 6 (3 คู)่
รวมนักกีฬา  (ไม่ซ า้)

หมายเหตุ
ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั

1. นกักฬีาชาย 36
2. นกักฬีาหญงิ 36

รวม 72

ต าแหน่งผูค้วบคมุทีม ส่งรายช่ือไม่เกิน ส่งรายช่ือจริง หมายเหตุ
1. ผูจ้ดัการทมี 1
2. ผูฝึ้กสอนทมีชาย 2
3. ผูฝึ้กสอนทมีหญงิ 2

รวม 5

                                                                              ลงชื่อ .......................................................................
                                                                                   (.......................................................................)

                                                                               นายกสมาคมกฬีาจงัหวดั/หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย ……………..

                                                                                .............../...................................../...............

แบบแจ้งชนิด ประเภท และจ านวนนักกีฬา
(ENTRY FORM BY NUMBER)

( 08 )  ลีลาศ

จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั
แยกประเภท

ภาค จงัหวดั

ค ำชีแ้จง

***นักกฬีาทีส่มคัรเขา้รว่มการแขง่ขันฯ
ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบและกตกิา         
การแขง่ขนัฯอยา่งเครง่ครัดและใหถ้อื     
ค าตัดสนิในการแขง่ขนัเป็นทีส่ ิน้สดุ และไม่
สามารถน าไปฟ้องรอ้งเรยีกคา่เสยีหายใดๆ
ตอ่ กกท.ได ้ทัง้รอบคัดภาคและแหง่ชาติ



ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั

 1. ประเภททมีชาย 15 - 25 (1 ทมี)

 2. ประเภททมีหญงิ 15 - 25 (1 ทมี)

รวม 50

ต าแหน่งผูค้วบคมุทีม ส่งรายช่ือไม่เกิน ส่งรายช่ือจริง หมายเหตุ
 1. ผูค้วบคุมทมีชาย 3
 2. ผูค้วบคุมทมีหญงิ 3

รวม 6

แบบแจ้งชนิด ประเภท และจ านวนนักกีฬา
(ENTRY FORM BY NUMBER)

(09)  ฟตุบอล

หมายเหตุแยกประเภท
จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั

ลงชื่อ.......................................................................

       (.......................................................................)

นายกสมาคมกฬีาจงัหวดั/หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย ……………..

.............../...................................../...............



ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั

 1. ประเภททมีชาย 12 - 17 (1 ทมี)
 2. ประเภททมีหญงิ 12 - 17 (1 ทมี)

รวม 30

ต าแหน่งผูค้วบคมุทีม ส่งรายช่ือไม่เกิน ส่งรายช่ือจริง หมายเหตุ
 1. ผูค้วบคุมทมีชาย 3
 2. ผูค้วบคุมทมีหญงิ 3

รวม 6

แบบแจ้งชนิด ประเภท และจ านวนนักกีฬา
(ENTRY FORM BY NUMBER)

.............../...................................../...............

ลงชื่อ.......................................................................

(09.1)  ฟตุซอล

       (.......................................................................)
นายกสมาคมกฬีาจงัหวดั/หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย ……………..

แยกประเภท
จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั

หมายเหตุ



ชาย

ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั

1. ประเภททมี  ชาย 3 - 6 (1 ทมี)

2. ประเภทบุคคล ชาย 2 กรณไีมส่่งประเภททมี

ต าแหน่งผูค้วบคมุทีมชาย ส่งรายช่ือไม่เกิน ส่งรายช่ือจริง หมายเหตุ
 1. ผูจ้ดัการทมี 1
 2. ผูฝึ้กสอนทมี ชาย 1
 2. ผูฝึ้กสอนบุคคล ชาย 1

รวม 3

หญิง

ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั

1. ประเภททมี  หญงิ 2 - 5 (1 ทมี)

2. ประเภทบุคคล หญงิ 1 กรณไีมส่่งประเภททมี

ต าแหน่งผูค้วบคมุทีมหญิง ส่งรายช่ือไม่เกิน ส่งรายช่ือจริง หมายเหตุ
 1. ผูจ้ดัการทมี 1
 2. ผูฝึ้กสอนทมีหญงิ 1
 2. ผูฝึ้กสอนบุคคลหญงิ 1

รวม 3

นายกสมาคมกฬีาจงัหวดั/หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย ……………..
.............../...................................../...............

แบบแจ้งชนิด ประเภท และจ านวนนักกีฬา
(ENTRY FORM BY NUMBER)

(10)  กอลฟ์

จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั
หมายเหตุ

หมายเหตุแยกประเภท
จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั

แยกประเภท

ลงชื่อ.......................................................................

       (.......................................................................)

ภาค จงัหวดั

ค ำชีแ้จง

***นักกฬีาทีส่มคัรเขา้รว่มการแขง่ขันฯ
ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบและกตกิา         
การแขง่ขนัฯอยา่งเครง่ครัดและใหถ้อื     
ค าตัดสนิในการแขง่ขนัเป็นทีส่ ิน้สดุ และไม่
สามารถน าไปฟ้องรอ้งเรยีกคา่เสยีหายใดๆ
ตอ่ กกท.ได ้ทัง้รอบคัดภาคและแหง่ชาติ



ประเภททีม ประเภทบคุคล (หญิง)

ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั
 1. ฟลอรเ์อก็เซอรไ์ชด์ 2
 2. มา้กระโดด 2
 3. ราวต่างระดบั 2
 4. คานทรงตวั 2

 3. ยมินาสตกิลลีา  3 - 4 (1 ทมี)  5. บุคคลรวมอุปกรณ์ 3

ประเภทบคุคล (ชาย) ประเภทบคุคล (ลีลา)

ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั
 1. ฟลอรเ์อก็เซอรไ์ชด์ 2  1. เชอืก 2
 2. มา้หู 2  2. ห่วง 2
 3. มา้กระโดด 2  3. บอล 2
 4. บารค์ู่ 2  4. รบิบิน้ 2
 5. บารเ์ดีย่ว 2  5. รวมอุปกรณ์ 2
 6. ห่วง 2
 7. บุคคลรวมอุปกรณ์ 3

รวมนักกีฬา  (ไม่ซ า้) ต าแหน่งผู้ควบคมุทีม ส่งรายช่ือไม่เกิน ส่งรายช่ือจริง
1. ผูจ้ดัการทมียมิฯศลิป์ 1

ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั 2. ผูจ้ดัการทมียมิฯลลีา 1
1. นกักฬีาชาย (ยมินาสตกิยมิฯศลิป์) 5 3. ผูฝึ้กสอนยมิฯศลิป์ ชาย 1
2. นักกฬีาหญงิ (ยมินาสตกิยมิฯศลิป์) 5 4. ผูฝึ้กสอนยมิฯศลิป์ หญงิ 1
3. นกักฬีาหญงิ (ยมินาสตกิลลีา) 4 5. ผูฝึ้กสอนยมิฯลลีา หญงิ 1

รวม 14 รวม 5

หมายเหต ุ: 
1. นกักฬีาทมีชาต ิ(ยมินาสตกิสากล) ลงแข่งขนัไดท้มีละ 2 คน
2. นกักฬีาทมีชาต ิ(ยมินาสตกิลลีา) ลงแขงขนัไดท้มีละ 2 คน

แบบแจ้งชนิด ประเภท และจ านวนนักกีฬา
(ENTRY FORM BY NUMBER)
(11)  ยิมนาสติกศิลป์ และลีลา

แยกประเภท

ลงชือ่.......................................................................

แยกประเภท
จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั

แยกประเภท
จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั

จ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขนั

แยกประเภท
จ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขนั

 1. ยมินาสตกิศลิป์ (ชาย)

.............../...................................../...............

แยกประเภท
จ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขนั

 2. ยมินาสตกิศลิป์ (หญงิ)

3 - 5 (1 ทมี)

3 - 5 (1 ทมี)

       (.......................................................................)
นายกสมาคมกฬีาจงัหวดั/หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย ……………..

ภาค จงัหวดั

ค ำชีแ้จง

***นักกฬีาทีส่มคัรเขา้รว่มการแขง่ขันฯ
ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบและกตกิา         
การแขง่ขนัฯอยา่งเครง่ครัดและใหถ้อื     
ค าตัดสนิในการแขง่ขนัเป็นทีส่ ิน้สดุ และ
ไมส่ามารถน าไปฟ้องรอ้งเรยีกคา่เสยีหาย
ใดๆตอ่ กกท.ได ้ทัง้รอบคัดภาคและ
แหง่ชาติ



ประเภททีม ประเภทคู่ผสม

ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั

 1. คู่ผสม คู่ 1 2

 2. คู่ผสม คู่ 2 2

ประเภทบคุคล 
ต าแหน่งผู้ควบคมุทีม ส่งรายช่ือไม่เกิน ส่งรายช่ือจริง

ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั 1. ผูจ้ดัการทมี 1

 1. บุคคลชาย 2 2. ผูฝึ้กสอน 1

 2. บุคคลหญงิ 2 รวม 2

รวมนักกีฬา  (ไม่ซ า้)

ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั

1. นกักฬีาชาย

2. นกักฬีาหญงิ 

รวม 14

หมายเหต ุ: ลงชือ่.......................................................................
1. นกักฬีาทมีชาต ิ(ยมินาสตกิสากล) ลงแข่งขนัไดท้มีละ 2 คน        (.......................................................................)
2. นกักฬีาทมีชาต ิ(ยมินาสตกิลลีา) ลงแขงขนัไดท้มีละ 2 คน นายกสมาคมกฬีาจงัหวดั/หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย ……………..

.............../...................................../...............

แยกประเภท
จ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขนั

แยกประเภท
จ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขนั

 1. ยมินาสตกิแอโรบกิ ไม่จ ากดัเพศ 6 ( 2 ทมี )

แบบแจ้งชนิด ประเภท และจ านวนนักกีฬา
(ENTRY FORM BY NUMBER)

(11)  ยิมนาสติกแอโรบิก

แยกประเภท
จ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขนั

แยกประเภท
จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั

ภาค จงัหวดั

ค ำชีแ้จง

***นักกฬีาทีส่มคัรเขา้รว่มการแขง่ขนัฯ
ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบและกตกิา         
การแขง่ขนัฯอยา่งเครง่ครัดและใหถ้อื     
ค าตัดสนิในการแขง่ขนัเป็นทีส่ ิน้สดุ และ
ไมส่ามารถน าไปฟ้องรอ้งเรยีกคา่เสยีหาย
ใดๆตอ่ กกท.ได ้ทัง้รอบคัดภาคและ
แหง่ชาติ

ใดๆตอ่ กกท.ได ้ทัง้รอบคัดภาคและ
แหง่ชาติ



ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั

ประเภททมีชาย   7 - 20 (1 ทมี)

ประเภททมีหญงิ   7 - 20 (1 ทมี)

รวม 40

ต าแหน่งผูค้วบคมุทีมชาย ส่งรายช่ือไม่เกิน ส่งรายช่ือจริง หมายเหตุ
1. ผูจ้ดัการทมี 1

2. ผูฝึ้กสอน 1
3. ผูช้่วยผูฝึ้กสอน 1

4. เจา้หน้าทีป่ระจ าทมี 1
รวม 4

ต าแหน่งผูค้วบคมุทีมหญิง ส่งรายช่ือไม่เกิน ส่งรายช่ือจริง หมายเหตุ
1. ผูจ้ดัการทมี 1
2. ผูฝึ้กสอน 1
3. ผูช้่วยผูฝึ้กสอน 1
4. เจา้หน้าทีป่ระจ าทมี 1

รวม 4

แบบแจ้งชนิด ประเภท และจ านวนนักกีฬา
(ENTRY FORM BY NUMBER)

(12)  แฮนดบ์อล (ในร่ม)

.............../...................................../...............

ลงชื่อ.......................................................................

       (.......................................................................)

นายกสมาคมกฬีาจงัหวดั/หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย ……………..

หมายเหตุแยกประเภท
จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั

ภาค จงัหวดั

ค ำชีแ้จง

***นักกฬีาทีส่มคัรเขา้รว่มการแขง่ขันฯ
ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบและกตกิา         
การแขง่ขนัฯอยา่งเครง่ครัดและใหถ้อื     
ค าตัดสนิในการแขง่ขนัเป็นทีส่ ิน้สดุ และไม่
สามารถน าไปฟ้องรอ้งเรยีกคา่เสยีหายใดๆ
ตอ่ กกท.ได ้ทัง้รอบคัดภาคและแหง่ชาติ



ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั

ประเภททมีชาย   6 - 15 (1 ทมี)
ประเภททมีหญงิ   6 - 15 (1 ทมี)

รวม 30

ต าแหน่งผูค้วบคมุทีมชาย ส่งรายช่ือไม่เกิน ส่งรายช่ือจริง หมายเหตุ
1. ผูจ้ดัการทมี 1
2. ผูฝึ้กสอน 1
3. ผูช้่วยผูฝึ้กสอน 1

รวม 3

ต าแหน่งผูค้วบคมุทีมหญิง ส่งรายช่ือไม่เกิน ส่งรายช่ือจริง หมายเหตุ
1. ผูจ้ดัการทมี 1
2. ผูฝึ้กสอน 1
3. ผูช้่วยผูฝึ้กสอน 1

รวม 3

ลงชื่อ.......................................................................
       (.......................................................................)

นายกสมาคมกฬีาจงัหวดั/หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย ……………..
.............../...................................../...............

แบบแจ้งชนิด ประเภท และจ านวนนักกีฬา
(ENTRY FORM BY NUMBER)

(12)  แฮนดบ์อล (ชายหาด)

แยกประเภท
จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั

หมายเหตุ

ภาค จงัหวดั

ค ำชีแ้จง

***นักกฬีาทีส่มคัรเขา้รว่มการแขง่ขันฯ
ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบและกตกิา         
การแขง่ขนัฯอยา่งเครง่ครัดและใหถ้อื     
ค าตัดสนิในการแขง่ขนัเป็นทีส่ ิน้สดุ และ
ไมส่ามารถน าไปฟ้องรอ้งเรยีกคา่เสยีหาย
ใดๆตอ่ กกท.ได ้ทัง้รอบคัดภาคและ
แหง่ชาติ



ชาย

ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั
1. เอ๊กซ์ตรา้ไลทเ์วท ไม่เกนิ 55 กก. 1
2. ฮาลฟ์ไลทเ์วท เกนิ 55 - 60 กก. 1
3. ไลทเ์วท เกนิ 60 - 66 กก. 1
4. ฮาลฟ์มดิเดลิเวท เกนิ 66 - 73 กก. 1
5. มดิเดลิเวท เกนิ 73 - 81 กก. 1
6. ฮาลฟ์เฮฟวีเ่วท เกนิ 81 - 90 กก. 1
7. เฮฟวีเ่วท เกนิ 90 - 100 กก. 1
8. ซุปเปอร์เฮฟวีเ่วท เกนิ 100 กก.ขึน้ไป 1
9. โอเพน่เวท ไม่จ ากดัน ้าหนกั 1
10. ท่าทุ่ม  Nage-NO-Kata 1 คู่

รวม 11

หญิง

ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั
1. เอ๊กซ์ตรา้ไลทเ์วท ไม่เกนิ 45 กก. 1
2. ฮาลฟ์ไลทเ์วท เกนิ 45 - 48 กก. 1
3. ไลทเ์วท เกนิ 48 - 52 กก. 1
4. ฮาลฟ์มดิเดลิเวท เกนิ 52 - 57 กก. 1
5. มดิเดลิเวท เกนิ 57 - 63 กก. 1
6. ฮาลฟ์เฮฟวีเ่วท เกนิ 63 - 70 กก. 1
7. เฮฟวีเ่วท เกนิ 70 - 78  กก. 1
8. ซุปเปอร์เฮฟวีเ่วท เกนิ 78 กก.ขึน้ไป 1
9. โอเพน่เวท ไม่จ ากดัน ้าหนกั 1
10. ท่าทุ่ม  Ju-No-Kata 1 คู่

รวม 11

ต าแหน่งผูค้วบคมุทีม ส่งรายช่ือไม่เกิน ส่งรายช่ือจริง หมายเหตุ
1. ผูจ้ดัการทมี
2. ผูฝึ้กสอนทมีชาย
3. ผูฝึ้กสอนทมีหญงิ

รวม

แบบแจง้ชนิด ประเภท และจ านวนนักกีฬา
(ENTRY FORM BY NUMBER)

(13)  ยโูด

.............../...................................../...............

ลงชือ่.......................................................................

       (.......................................................................)

นายกสมาคมกฬีาจงัหวดั/หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย ……………..

แยกประเภท จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั หมายเหตุ

หมายเหตุแยกประเภท จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั

ภาค จงัหวดั

ค ำชีแ้จง

***นักกฬีาทีส่มัครเขา้รว่มการแขง่ขันฯ
ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบและกตกิา              
การแขง่ขันฯอยา่งเครง่ครัดและใหถ้อื          
ค าตัดสนิในการแขง่ขันเป็นทีส่ ิน้สดุ และไม่
สามารถน าไปฟ้องรอ้งเรยีกคา่เสยีหายใดๆต่อ 
กกท.ได ้ทัง้รอบคัดภาคและแหง่ชาตไิ



ชาย

ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั

ประเภททมีชาย (น ้าหนกัไมเ่กนิ 80 กก.) 7 - 15 (1 ทมี)
รวม 15

ต าแหน่งผูค้วบคมุทีม ส่งรายช่ือไม่เกิน ส่งรายช่ือจริง หมายเหตุ
 1. ผูจ้ดัการทมีชายผูจ้ดัการทมี 1
 2. ผูฝึ้กสอนชาย 1
 3. เจา้หน้าทีป่ระจ าทมี 1

รวม 3

หญิง

ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั

ประเภททมีหญงิ (น ้าหนกัไมเ่กนิ 70 กก.) 7 - 15 (1 ทมี)
รวม 15

ต าแหน่งผูค้วบคมุทีม ส่งรายช่ือไม่เกิน ส่งรายช่ือจริง หมายเหตุ
 1. ผูจ้ดัการทมีหญงิผูจ้ดัการทมี 1
 2. ผูฝึ้กสอนหญงิ 1
 3. เจา้หน้าทีป่ระจ าทมี 1

รวม 3

แบบแจ้งชนิด ประเภท และจ านวนนักกีฬา
(ENTRY FORM BY NUMBER)

(14)  กาบดัด้ี

.............../...................................../...............

หมายเหตุแยกประเภท จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั

ลงชื่อ.......................................................................

       (.......................................................................)
                  นายกสมาคมกฬีาจงัหวดั/หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย ……………..

แยกประเภท จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั หมายเหตุ

ค ำชีแ้จง

***นักกฬีาทีส่มคัรเขา้รว่มการแขง่ขันฯ
ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบและกตกิา         
การแขง่ขนัฯอยา่งเครง่ครัดและใหถ้อื     
ค าตัดสนิในการแขง่ขนัเป็นทีส่ ิน้สดุ และ
ไมส่ามารถน าไปฟ้องรอ้งเรยีกคา่เสยีหาย
ใดๆตอ่ กกท.ได ้ทัง้รอบคัดภาคและ
แหง่ชาติ



ชาย

ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั

1. พินเวท เกิน 42 กก. ไมเ่กิน 45 กก. 1

2. ไลทฟ์ลายเวท เกิน 45 กก. ไมเ่กิน 48 กก. 1

3. ฟลายเวท เกิน 48 กก. ไมเ่กิน 51 กก. 1

4. แบนตัม้เวท เกิน 51 ไมเ่กิน 54 กก. 1

5. เฟเธอรเ์วท เกิน 54 กก. ไมเ่กิน 57 กก. 1

6. ไลทเ์วท เกิน 57 กก. ไมเ่กิน 60 กก. 1

7. ไลทเ์วลเตอรเ์วท เกิน 60 กก. ไมเ่กิน 63.5 กก. 1

8. เวลเตอรเ์วท เกิน 63.5 กก. ไมเ่กิน 67 กก. 1

9. ไลทม์ดิเดลิเวท เกิน 67 กก. ไมเ่กิน 71 กก. 1

10. มดิเดลิเวท เกิน 71 กก. ไมเ่กิน 75 กก. 1

11. ไลทเ์ฮฟวีเ่วทเกิน 75 กก. ไมเ่กิน 81 กก. 1

รวม 11

ต าแหน่งผูค้วบคมุทีม ส่งรายช่ือไม่เกิน ส่งรายช่ือจริง หมายเหตุ
1. ผูจ้ดัการทมี
2. ผูฝึ้กสอน
3. ผูฝึ้กสอน

รวม

แบบแจ้งชนิด ประเภท และจ านวนนักกีฬา
(ENTRY FORM BY NUMBER)

(15)  มวยไทยสมคัรเล่น [ ชาย ]

หมายเหตุ

ลงชื่อ.......................................................................
       (.......................................................................)

นายกสมาคมกฬีาจงัหวดั/หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย ……………..

แยกประเภท
จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั

.............../...................................../...............

ภาค จงัหวดั

ค ำชีแ้จง

***นักกฬีาทีส่มคัรเขา้รว่มการแขง่ขันฯ
ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบและกตกิา         
การแขง่ขนัฯอยา่งเครง่ครัดและใหถ้อื     
ค าตัดสนิในการแขง่ขนัเป็นทีส่ ิน้สดุ และไม่
สามารถน าไปฟ้องรอ้งเรยีกคา่เสยีหายใดๆ
ตอ่ กกท.ได ้ทัง้รอบคัดภาคและแหง่ชาติ



หญิง

ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั

1. พินเวท เกิน 42 กก. ไมเ่กิน 45 กก. 1

2. ไลทฟ์ลายเวท เกิน 45 กก. ไมเ่กิน 48 กก. 1

3. ฟลายเวท เกิน 48 กก. ไมเ่กิน 51 กก. 1

4. แบนตัม้เวท เกิน 51 ไมเ่กิน 54 กก. 1

5. เฟเธอรเ์วท เกิน 54 กก. ไมเ่กิน 57 กก. 1

6. ไลทเ์วท เกิน 57 กก. ไมเ่กิน 60 กก. 1

7. ไลทเ์วลเตอรเ์วท เกิน 60 กก. ไมเ่กิน 63.5 กก. 1

รวม 7

ต าแหน่งผูค้วบคมุทีม ส่งรายช่ือไม่เกิน ส่งรายช่ือจริง หมายเหตุ
1. ผูจ้ดัการทมี
2. ผูฝึ้กสอน
3. ผูฝึ้กสอน

รวม

แบบแจ้งชนิด ประเภท และจ านวนนักกีฬา
(ENTRY FORM BY NUMBER)

ลงชื่อ.......................................................................
       (.......................................................................)

นายกสมาคมกฬีาจงัหวดั/หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย ……………..

(15)  มวยไทยสมคัรเล่น [ หญิง ]

.............../...................................../...............

แยกประเภท
จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั

หมายเหตุ

ภาค จงัหวดั

ค ำชีแ้จง

***นักกฬีาทีส่มคัรเขา้รว่มการแขง่ขันฯ
ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบและกตกิา         
การแขง่ขนัฯอยา่งเครง่ครัดและใหถ้อื     
ค าตัดสนิในการแขง่ขนัเป็นทีส่ ิน้สดุ และไม่
สามารถน าไปฟ้องรอ้งเรยีกคา่เสยีหายใดๆ
ตอ่ กกท.ได ้ทัง้รอบคัดภาคและแหง่ชาติ



ชาย

ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั
1. ประเภทบุคคลชาย (Shooting) 2 นักกีฬาจากประเภททีมและประเภทคู่
2. ประเภทบุคคลหญงิ (Shooting) 2 นักกีฬาจากประเภททีมและประเภทคู่
3. ประเภทบุคคลชาย (ชายเดีย่ว) 1
4. ประเภทบุคคลหญงิ (หญงิเดีย่ว) 1
5. ประเภทคู่ผสม 2 คน (คู่ผสม) 2 (1 คู)่
6. ประเภททมีชาย 2 คน (ชายคู่) 2 - 3 (1 คู)่ ส ารอง 1 คน
7. ประเภททมีหญงิ 2 คน (หญงิคู่) 2 - 3 (1 คู)่ ส ารอง 1 คน
8. ประเภททมีชาย 3 คน 3 - 4 (1 ทมี) ส ารอง 1 คน
9. ประเภททมีหญงิ 3 คน 3 - 4 (1 ทมี) ส ารอง 1 คน

รวม  ( 9 + 9) 18
หมายเหต ุ: ประเภท SHOOTING ไม่มีการคดัเลือกระดบัภาค

ต าแหน่งผูค้วบคมุทีม ส่งรายช่ือไม่เกิน ส่งรายช่ือจริง หมายเหตุ
 1. ผูค้วบคุมทมีชาย 2
 2. ผูค้วบคุมทมีหญงิ 2

รวม 4

แบบแจ้งชนิด ประเภท และจ านวนนักกีฬา
(ENTRY FORM BY NUMBER)

(16)  เปตอง

.............../...................................../...............

หมายเหตุแยกประเภท
จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั

ลงชื่อ.............................................................

(...............................................................)

นายกสมาคมกฬีาจงัหวดั/หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย ………………………….

ภาค จงัหวดั

ค ำชีแ้จง

***นักกฬีาทีส่มคัรเขา้รว่มการแขง่ขันฯ
ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบและกตกิา         
การแขง่ขนัฯอยา่งเครง่ครัดและใหถ้อื     
ค าตัดสนิในการแขง่ขนัเป็นทีส่ ิน้สดุ และไม่
สามารถน าไปฟ้องรอ้งเรยีกคา่เสยีหายใดๆ
ตอ่ กกท.ได ้ทัง้รอบคัดภาคและแหง่ชาติ



ชาย

ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั
1. เรอืแคนู 6
2. เรอืคยคั 6
3. เรอืกรรเชยีง 6
4. เรอืคยคัสลาลม 3
5.เรอืแคนูสลาลม 3
6. เรอืยาว 5 ฝีพาย 7
7. เรอืยาวมงักร 12 ฝีพาย 14

รวม 45
หญิง

ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั
1. เรอืคยคั 6
2. เรอืกรรเชยีง 6
3. เรอืคยคัสลาลม 3
4.เรอืแคนูสลาลม 3
5. เรอืยาว 5 ฝีพาย 7
6. เรอืยาวมงักร 12 ฝีพาย 14

รวม 39

ต าแหน่งผูค้วบคมุทีม ส่งรายช่ือไม่เกิน ส่งรายช่ือจริง หมายเหตุ
1. ผูจ้ดัการทมี 1
2. ผูฝึ้กสอนเรอืแคนูชาย 1
3. ผูฝึ้กสอนเรอืคยคัชาย 1
4. ผูฝึ้กสอนเรอืคยคัหญงิ 1
5. ผูฝึ้กสอนเรอืกรรเชยีงชาย 1
6. ผูฝึ้กสอนเรอืกรรเชยีงหญงิ 1
7. ผูฝึ้กสอนเรอืยาวประเพณ ี5 ฝีพาย ทมีชาย 1
8. ผูฝึ้กสอนเรอืยาวประเพณ ี5 ฝีพาย ทมีหญงิ 1
9. ผูฝึ้กสอนเรอืยาวประเพณ ี10 ฝีพาย ทมีชาย 1
10. ผูฝึ้กสอนเรอืยาวประเพณี 10 ฝีพาย ทมีหญงิ 1

รวม 10

แบบแจ้งชนิด ประเภท และจ านวนนักกีฬา
(ENTRY FORM BY NUMBER)

(17)  เรือพาย

              นายกสมาคมกฬีาจงัหวดั/หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย …………............
.............../...................................../...............

ลงชื่อ.......................................................................

       (.......................................................................)

แยกประเภท จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั หมายเหตุ

แยกประเภท จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั หมายเหตุ

ค ำชีแ้จง

***นักกฬีาทีส่มคัรเขา้รว่มการแขง่ขนัฯ
ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบและกตกิา         
การแขง่ขนัฯอยา่งเครง่ครัดและใหถ้อื     
ค าตัดสนิในการแขง่ขนัเป็นทีส่ ิน้สดุ และไม่
สามารถน าไปฟ้องรอ้งเรยีกคา่เสยีหายใดๆ
ตอ่ กกท.ได ้ทัง้รอบคัดภาคและแหง่ชาติ



ทีมชาย

 1. รกับีฟุ้ตบอล ประเภท  7  คน 14

 2. รกับีฟุ้ตบอล ประเภท  15  คน 26

รวม

ต าแหน่งผูค้วบคมุทีม หมายเหตุ
 1. ผูจ้ดัการทมีผูจ้ดัการทมี
 2. ผูฝึ้กสอน/ผูช้่วยผูฝึ้กสอน
 3. นกักายภาพบ าบดั

รวม

ทีมหญิง

รกับีฟุ้ตบอล ประเภท  7  คน 16 16 (1 ทมี)

รวม

ต าแหน่งผูค้วบคมุทีม หมายเหตุ
 1. ผูจ้ดัการทมีผูจ้ดัการทมี
 2. ผูฝึ้กสอน
 3. นกักายภาพบ าบดั

รวม

1

ส่งรายช่ือไม่เกิน ส่งรายช่ือจริง

3

1
1

แยกประเภท จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั หมายเหตุ
ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั

แบบแจ้งชนิด ประเภท และจ านวนนักกีฬา
(ENTRY FORM BY NUMBER)

(18)  รกับีฟ้ตุบอล

1

32 (1 ทมี)

ส่งแข่งขนั

จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนัแยกประเภท

ส่งรายช่ือไม่เกิน

หมายเหตุ

32

.............../...................................../...............

ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน

ลงชื่อ.............................................................
(...............................................................)

นายกสมาคมกฬีาจงัหวดั/หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย ……..........

4

ส่งรายช่ือจริง

1

16

2

ค ำชีแ้จง

***นักกฬีาทีส่มคัรเขา้รว่มการแขง่ขันฯ
ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบและกตกิา         
การแขง่ขนัฯอยา่งเครง่ครัดและใหถ้อื
ค าตัดสนิในการแขง่ขนัเป็นทีส่ ิน้สดุ และ
ไมส่ามารถน าไปฟ้องรอ้งและเรยีก
คา่เสยีหายใดๆตอ่ กกท.ได ้ทัง้รอบคัด
ภาคและแหง่ชาติ



ชาย หญิง

ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั

1. ปืนสัน้อดัลม 10 เมตร 60 นดั (บุคคล) 2 1. ปืนสัน้อดัลม 10 เมตร 40 นดั (บุคคล) 2
2. ปืนสัน้อดัลม 10 เมตร 60 นดั (ทมี) 9 ( 3 ทมี ) 2. ปืนสัน้อดัลม 10 เมตร 40 นดั (ทมี) 9 ( 3 ทมี )
3. ปืนสัน้ยงิชา้ 50 เมตร 60 นดั (บุคคล) 2 3. ปืนสัน้สตร ี25 เมตร 30+30 นัด (บุคคล) 2
4. ปืนสัน้ยงิชา้ 50 เมตร 60 นดั (ทมี) 6 ( 2 ทมี ) 4. ปืนสัน้สตร ี25 เมตร 30+30 นดั (ทมี) 6 ( 2 ทมี )
5. ปืนสัน้ยงิเรว็ 25 เมตร 60 นดั (บุคคล) 2 5. ปืนยาวอดัลม 10 เมตร 40 นดั (บุคคล) 2
6. ปืนสัน้ยงิเรว็ 25 เมตร 60 นดั (ทมี) 6 ( 2 ทมี ) 6. ปืนยาวอดัลม 10 เมตร 40 นดั (ทมี) 9 ( 3 ทมี )
7. ปืนสัน้มาตรฐาน 25 เมตร 60 นดั (บุคคล) 2 7. ปืนยาวท่านอน 50 เมตร 60 นัด (บุคคล) 2
8. ปืนสัน้มาตรฐาน 25 เมตร 60 นดั (ทมี) 6 ( 2 ทมี ) 8. ปืนยาวท่านอน 50 เมตร 60 นดั (ทมี) 6 ( 2 ทมี )
9. ปืนสัน้ชนวนกลาง 25 เมตร 60 นดั (บุคคล) 2 9. ปืนยาว 3 ท่า 50 เมตร 3x20 นดั (บุคคล) 2
10. ปืนสัน้ชนวนกลาง 25 เมตร 60 นดั (ทมี) 6 ( 2 ทมี ) 10. ปืนยาว 3 ทา่ 50 เมตร 3x20 นดั (ทมี) 6 ( 2 ทมี )
11. ปืนยาวอดัลม 10 เมตร 60 นัด (บุคคล) 2 รวม 46

12. ปืนยาวอดัลม 10 เมตร 60 นดั (ทมี) 9 ( 3 ทมี )
13. ปืนยาวทา่นอน 50 เมตร 60 นดั (บุคคล) 2
14. ปืนยาวท่านอน 50 เมตร 60 นดั (ทมี) 6 ( 2 ทมี )
15. ปืนยาว 3 ท่า 50 เมตร  (3x40) 120 นดั (บุคคล) 2
16. ปืนยาว 3 ท่า 50 เมตร (3x40) 120 นดั (ทมี) 6 ( 2 ทมี )

รวม 70

รวมนักกีฬา  (ไม่ซ า้)
ต าแหน่งผูค้วบคมุทีม ส่งรายช่ือไม่เกิน ส่งรายช่ือจริง

ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั ผูค้วบคุมทมี
1. นกักฬีาชาย 70 รวม
2. นกักฬีาหญงิ 46

รวม 116

.............../...................................../...............

แยกประเภท
จ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขนั

แยกประเภท
จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั

นายกสมาคมกฬีาจงัหวดั/หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย …………………

ลงชื่อ.............................................................

(...............................................................)

แบบแจ้งชนิด ประเภท และจ านวนนักกีฬา
            (ENTRY FORM BY NUMBER)

(19)  ยิงปืน

แยกประเภท
จ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขนั

ภาค จงัหวดัภาค จงัหวดั

ค ำชีแ้จง

***นักกฬีาทีส่มคัรเขา้รว่มการแขง่ขันฯ
ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบและกตกิา         
การแขง่ขนัฯอยา่งเครง่ครัดและใหถ้อื     
ค าตัดสนิในการแขง่ขนัเป็นทีส่ ิน้สดุ และไม่
สามารถน าไปฟ้องรอ้งและเรยีกคา่เสยีหาย
ใดๆตอ่ กกท.ได ้ทัง้รอบคัดภาคและ
แหง่ชาติ



ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั

 1. ประเภททมีชาย 9 - 20 (1 ทมี)

 2. ประเภททมีหญงิ 9 - 20 (1 ทมี)

รวม 40

ต าแหน่งผูค้วบคมุทีม ชาย ส่งรายช่ือไม่เกิน ส่งรายช่ือจริง หมายเหตุ
 1. ผูจ้ดัการทมีชาย 1
 2. ผูฝึ้กสอนทมีชาย 1
 3. ผูช้่วยผูฝึ้กสอนทมีชาย 1

รวม 3

ต าแหน่งผูค้วบคมุทีม หญิง ส่งรายช่ือไม่เกิน ส่งรายช่ือจริง หมายเหตุ
 1. ผูจ้ดัการทมี หญงิ 1
 2. ผูฝึ้กสอนทมี หญงิ 1
 3. ผูช้่วยผูฝึ้กสอนทมี หญงิ 1

รวม 3

แบบแจ้งชนิด ประเภท และจ านวนนักกีฬา
(ENTRY FORM BY NUMBER)

(20)  ซอฟท์บอล

หมายเหตุแยกประเภท
จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั

ลงชื่อ.......................................................................

       (.......................................................................)

นายกสมาคมกฬีาจงัหวดั/หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย ……………..

.............../...................................../...............

ภาค จงัหวดั

ค ำชีแ้จง

***นักกฬีาทีส่มคัรเขา้รว่มการแขง่ขันฯ
ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบและกตกิา         
การแขง่ขนัฯอยา่งเครง่ครัดและใหถ้อื     
ค าตัดสนิในการแขง่ขนัเป็นทีส่ ิน้สดุ และ
ไมส่ามารถน าไปฟ้องรอ้งเรยีกคา่เสยีหาย
ใดๆตอ่ กกท.ได ้ทัง้รอบคัดภาคและ
แหง่ชาติ



รวมนักกีฬา  (ไม่ซ า้)

ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน       ส่งแข่งขนั

1. นกักฬีาชาย 15

2. นกักฬีาหญงิ 15

รวม 30

ต าแหน่งผูค้วบคมุทีม ส่งรายช่ือไม่เกิน ส่งรายช่ือจริง หมายเหตุ

ผูค้วบคุมทมี
รวม

ลงชื่อ.............................................................

(...............................................................)

นายกสมาคมกฬีาจงัหวดั/หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย ………………………….

.............../...................................../...............

หมายเหตุ

แบบแจ้งชนิด ประเภท และจ านวนนักกีฬา
(ENTRY FORM BY NUMBER)

(21)  ว่ายน ้า

แยกประเภท
จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั

ภาค จงัหวดั

ค ำชีแ้จง

***นักกฬีาทีส่มคัรเขา้รว่มการแขง่ขันฯ
ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบและกตกิา         
การแขง่ขนัฯอยา่งเครง่ครัดและใหถ้อื
ค าตัดสนิในการแขง่ขนัเป็นทีส่ ิน้สดุ และ
ไมส่ามารถน าไปฟ้องรอ้งเรยีกคา่เสยีหาย
ใดๆตอ่ กกท.ได ้ทัง้รอบคัดภาคและ
แหง่ชาติ



ประเภททีม

ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั

 1. ประเภททมีชาย 3 - 4 (1 ทมี)
 2. ประเภททมีหญงิ 3 - 4 (1 ทมี)

รวม 8

ประเภทบคุคล

ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั
1. ประเภทชายเดีย่ว 4

2. ประเภทชายคู่ 4 (2 คู่)

3. ประเภทหญงิเดีย่ว 4

4. ประเภทหญงิคู่ 4 (2 คู่)

5.  ประเภทคู่ผสม 4 (2 คู่)

รวมนักกีฬา (ไม่ซ า้กนั)

ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั

1. นักกฬีาชาย 4

2. นักกฬีาหญงิ 4
รวม 8

ต าแหน่งผู้ควบคมุทีมชาย ส่งรายช่ือไม่เกิน ส่งรายช่ือจริง หมายเหตุ
1. ผูจ้ดัการทมีชาย 1

2. ผูฝึ้กสอนทมีชาย 1
รวม 2

ต าแหน่งผู้ควบคมุทีมหญิง ส่งรายช่ือไม่เกิน ส่งรายช่ือจริง หมายเหตุ
1. ผูจ้ดัการทมีหญงิ 1

2. ผูฝึ้กสอนทมีหญงิ 1
รวม 2

แบบแจง้ชนิด ประเภท และจ านวนนักกีฬา
(ENTRY FORM BY NUMBER)

(22)  เทเบิลเทนนิส

ลงชือ่.............................................................

หมายเหตุแยกประเภท
จ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขนั

แยกประเภท จ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขนั หมายเหตุ

(...............................................................)

นายกสมาคมกฬีาจงัหวดั/หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย ………………………….
.............../...................................../...............

แยกประเภท จ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขนั หมายเหตุ

ภาค จงัหวดั

ค ำชีแ้จง

***นักกฬีาทีส่มคัรเขา้รว่มการแขง่ขนัฯ
ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบและกตกิา         
การแขง่ขนัฯอยา่งเครง่ครัดและใหถ้อื     
ค าตัดสนิในการแขง่ขนัเป็นทีส่ ิน้สุด และไม่
สามารถน าไปฟ้องรอ้งเรยีกคา่เสยีหายใดๆ
ตอ่ กกท.ได ้ทัง้รอบคัดภาคและแหง่ชาติ



ชาย (ประเภทต่อสู้บคุคล) หญิง (ประเภทต่อสู้บคุคล)

1. รุ่นไม่เกนิ 54 กก. 1. รุ่นไม่เกนิ 46 กก.
2. รุ่นไม่เกนิ 58 กก. 2. รุ่นไม่เกนิ 49 กก.
3. รุ่นไม่เกนิ 63 กก. 3. รุ่นไม่เกนิ 53 กก.
4. รุ่นไม่เกนิ 68 กก. 4. รุ่นไม่เกนิ 57 กก.
5. รุ่นไม่เกนิ 74 กก. 5. รุ่นไม่เกนิ 62 กก.
6. รุ่นไม่เกนิ 80 กก. 6. รุ่นไม่เกนิ 67 กก.
7. รุ่นไม่เกนิ 87  กก. 7. รุ่นไม่เกนิ 73  กก.
8. รุ่นมากกว่า 87 กก. 8. รุ่นมากกว่า 73 กก.

รวม รวม

ชาย (ประเภทต่อสู้ทีม) หญิง (ประเภทต่อสู้ทีม)

น ้ำหนกัตัง้แต่ 54 กก. ขึน้ไป 1 น ้ำหนกัตัง้แต่ 46 กก. ขึน้ไป 1
 ถึงน ำ้หนกัไมเ่กิน  74 กก. 1  ถึงน ำ้หนกัไมเ่กิน  62 กก. 1
น ำ้หนกัรวมทัง้ทีม 5 คน 1 น ำ้หนกัรวมทัง้ทีม 5 คน 1
ต้องไมเ่กิน 320 กก. 1 ต้องไมเ่กิน 300 กก. 1

1 1
รวม รวม

ประเภทพมุเซ่ ประเภทพุ่มเซอิสระ

1. ประเภทชายเดีย่ว 1. ประเภทชายเดีย่ว
2. ประเภทหญงิเดีย่ว 2. ประเภทหญงิเดีย่ว
3. ประเภทคู่ผสม 3. ประเภทคู่ผสม
4. ประเภททมีชาย
5. ประเภททมีหญงิ ต าแหน่งผู้ควบคมุทีม

รวม 1. ผูค้วบคุมทมีชาย
2. ผูค้วบคุมทมีหญงิ

รวมนักกีฬา  (ไม่ซ า้) รวม

1. นักกฬีาชาย
2. นักกฬีาหญงิ

รวม

10

แยกประเภท
จ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขนั

ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั

40
.............../...................................../...............

ลงชือ่.............................................................20
(...............................................................)20

นายกสมาคมกฬีาจงัหวดั/หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย ……………………

1
1
2

1
1
2

ส่งรายช่ือไม่เกิน ส่งรายช่ือจริง
3
3

5 (1 ทมี) 5 (1 ทมี)

5 5

แยกประเภท จ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขนั
ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั แยกประเภท จ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขนั

ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั

8

แยกประเภท จ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขนั แยกประเภท จ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขนั
ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั

8

1
1 1

1
1 1

1

1

1
1 1

1
1 1

1

1

แยกประเภท

แบบแจง้ชนิด ประเภท และจ านวนนักกีฬา
(ENTRY FORM BY NUMBER)

(23)  เทควนัโด

จ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขนั แยกประเภท จ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขนั
ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั

ภาค จงัหวดั

ค ำชีแ้จง

***นักกฬีาทีส่มัครเขา้ร่วมการแขง่ขนัฯ

ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบและกตกิาการแขง่ขนัฯ
อยา่งเคร่งครัดและใหถ้อืค าตดัสนิในการ

แขง่ขนัเป็นทีส่ ิน้สดุ และไมส่ามารถน าไป
ฟ้องรอ้งเรยีกคา่เสยีหายใดๆตอ่ กกท.ได ้ทัง้

รอบคดัภาคและแหง่ชาติ



ชาย (เซปักตะกร้อ)

 1. ประเภททมีชุด 
 2. ประเภททมีเดีย่ว 

รวม

ต าแหน่งผูค้วบคมุทีมชาย หมายเหตุ
ผูค้วบคุมทมี

รวม

หญิง (เซปักตะกร้อ)

 1. ประเภททมีชุด 
 2. ประเภททมีเดีย่ว 

รวม

ต าแหน่งผูค้วบคมุทีมหญิง หมายเหตุ
ผูค้วบคุมทมี

รวม

หมายเหต ุ: - ให้ส่งรายช่ือยืนยนัรายช่ือนักกีฬา 12 คน สุดท้ายก่อนการแข่งขนัระดบัชาติไม่น้อยกว่า 60 วนั
                     - ต าแหน่งผูค้วบคมุทีมหากส่งรายช่ือเกินกว่าท่ีก าหนด กกท.ขอสงวนสิทธ์ิตดัรายช่ือล าดบัท่ีเกิน
                        ออก โดยไม่ต้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้า

แบบแจ้งชนิด ประเภท และจ านวนนักกีฬา
(ENTRY FORM BY NUMBER)

(24)  ตะกร้อ

ลงชื่อ.............................................................

ส่งรายช่ือไม่เกิน ส่งรายช่ือจริง
3

  9 - 15 (1 ทมี)

  9 - 15 (1 ทมี)

หมายเหตุ

3

3

ส่งรายช่ือไม่เกิน

15

ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั

ส่งรายช่ือจริง
3

(...............................................................)

แยกประเภท จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั
ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั

แยกประเภท จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั

.............../...................................../...............

หมายเหตุ

15

นายกสมาคมกฬีาจงัหวดั/หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย………….

ภาค จงัหวดั

ค ำชีแ้จง

***นักกฬีาทีส่มคัรเขา้รว่มการแขง่ขันฯ
ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบและกตกิา         
การแขง่ขนัฯอยา่งเครง่ครัดและใหถ้อื     
ค าตัดสนิในการแขง่ขนัเป็นทีส่ ิน้สดุ และไม่
สามารถน าไปฟ้องรอ้งเรยีกคา่เสยีหายใดๆ
ตอ่ กกท.ได ้ทัง้รอบคัดภาคและแหง่ชาติ



ชาย (เซปักตะกร้อคู่)

 1. ประเภทคู่ชาย
รวม

ต าแหน่งผูค้วบคมุทีมชาย หมายเหตุ
ผูค้วบคุมทมี

รวม

หญิง (เซปักตะกร้อคู่)

 1. ประเภทคู่หญงิ
รวม

ต าแหน่งผูค้วบคมุทีมหญิง หมายเหตุ
ผูค้วบคุมทมี

รวม

หมายเหต ุ: - ต าแหน่งผูค้วบคมุทีมหากส่งรายช่ือเกินกว่าท่ีก าหนด กกท.ขอสงวนสิทธ์ิตดัรายช่ือล าดบัท่ีเกิน
                      ออก โดยไม่ต้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้า 
                        

แบบแจ้งชนิด ประเภท และจ านวนนักกีฬา
(ENTRY FORM BY NUMBER)

(24)  ตะกร้อ

แยกประเภท

ส่งแข่งขนั

2

2

(...............................................................)

นายกสมาคมกฬีาจงัหวดั/หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย………….

.............../...................................../...............

ลงชื่อ.............................................................

2

2 - 3 (1 ทีม)

แยกประเภท

2

จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั

3

ส่งรายช่ือไม่เกิน ส่งรายช่ือจริง

3

ส่งรายช่ือไม่เกิน ส่งรายช่ือจริง

จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั หมายเหตุ
ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั

หมายเหตุ
ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน

2 - 3 (1 ทีม)

ภาค จงัหวดั

ค ำชีแ้จง

***นักกฬีาทีส่มคัรเขา้รว่มการแขง่ขันฯ
ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบและกตกิา         
การแขง่ขนัฯอยา่งเครง่ครัดและใหถ้อื     
ค าตัดสนิในการแขง่ขนัเป็นทีส่ ิน้สดุ และไม่
สามารถน าไปฟ้องรอ้งเรยีกคา่เสยีหายใดๆ
ตอ่ กกท.ได ้ทัง้รอบคัดภาคและแหง่ชาติ



ตะกร้อลอดห่วงชาย 

ประเภทตะกรอ้ลอดห่วง
รวม

ต าแหน่งผูค้วบคมุทีมตะกร้อลอดห่วง หมายเหตุ
ผูค้วบคุมทมี

รวม

หมายเหต ุ: - ให้ส่งยืนยนัรายช่ือนักกีฬา 10 คนสดุท้าย ก่อนการแข่งขนัระดบัชาติ ไม่น้อยกว่า 60 วนั
                    - ต าแหน่งผูค้วบคมุทีม หากส่งรายช่ือเกินกว่าท่ีก าหนด กกท.ขอสงวนสิทธ์ิ ตดัรายช่ือล าดบัท่ีเกินออก
                      โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตะกร้อลอดห่วงสากลหญิง  (กติกาสากล)

ประเภทตะกรอ้ลอดห่วง
รวม

ต าแหน่งผูค้วบคมุทีมตะกร้อลอดห่วง หมายเหตุ
ผูค้วบคุมทมี

รวม

หมายเหต ุ: - ให้ส่งยืนยนัรายช่ือนักกีฬา 6 คนสดุท้าย ก่อนการแข่งขนัระดบัชาติ ไม่น้อยกว่า 60 วนั
                    - ต าแหน่งผูค้วบคมุทีม หากส่งรายช่ือเกินกว่าท่ีก าหนด กกท.ขอสงวนสิทธ์ิ ตดัรายช่ือล าดบัท่ีเกินออก
                      โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ส่งแข่งขนั
หมายเหตุ

(ENTRY FORM BY NUMBER)
(24)  ตะกร้อ

ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน       
จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั

แยกประเภท
จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั

หมายเหตุ
ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน       ส่งแข่งขนั

แยกประเภท

แบบแจ้งชนิด ประเภท และจ านวนนักกีฬา

(...............................................................)

นายกสมาคมกฬีาจงัหวดั/หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย………….

.............../...................................../...............

2

ลงชื่อ.............................................................

2

ส่งรายช่ือไม่เกิน ส่งรายช่ือจริง

2

8

ส่งรายช่ือไม่เกิน ส่งรายช่ือจริง

5 - 8 (1 ทมี)

2

7 - 12 (1 ทมี)
12

ภาค จงัหวดั

ค ำชีแ้จง

***นักกฬีาทีส่มคัรเขา้รว่มการแขง่ขันฯ
ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบและกตกิา         
การแขง่ขนัฯอยา่งเครง่ครัดและใหถ้อื     
ค าตัดสนิในการแขง่ขนัเป็นทีส่ ิน้สดุ และไม่
สามารถน าไปฟ้องรอ้งเรยีกคา่เสยีหายใดๆ
ตอ่ กกท.ได ้ทัง้รอบคัดภาคและแหง่ชาติ



ตะกร้อชายหาด (ทีมชาย)

ตะกรอ้ชายหาด (ทมีชาย)

รวม

ต าแหน่งผูค้วบคมุทีมตะกร้อลอดห่วง หมายเหตุ
ผูค้วบคุมทมี

รวม

หมายเหต ุ: - ให้ส่งยืนยนัรายช่ือนักกีฬา 6 คนสดุท้าย ก่อนการแข่งขนัระดบัชาติ ไม่น้อยกว่า 60 วนั

                    - ต าแหน่งผูค้วบคมุทีม หากส่งรายช่ือเกินกว่าท่ีก าหนด กกท.ขอสงวนสิทธ์ิ ตดัรายช่ือล าดบัท่ีเกินออก

                      โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและนักกีฬาต้องไม่มีรายช่ือซ า้กบัเซปักตะกร้อและตะกร้อล่วดห่วง

ตะกร้อชายหาด (ทีมหญิง)

ตะกรอ้ชายหาด (ทมีหญงิ)

รวม

ต าแหน่งผูค้วบคมุทีมตะกร้อลอดห่วง หมายเหตุ
ผูค้วบคุมทมี

รวม

หมายเหต ุ: - ให้ส่งยืนยนัรายช่ือนักกีฬา 6 คนสดุท้าย ก่อนการแข่งขนัระดบัชาติ ไม่น้อยกว่า 60 วนั

                    - ต าแหน่งผูค้วบคมุทีม หากส่งรายช่ือเกินกว่าท่ีก าหนด กกท.ขอสงวนสิทธ์ิ ตดัรายช่ือล าดบัท่ีเกินออก

                      โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและนักกีฬาต้องไม่มีรายช่ือซ า้กบัเซปักตะกร้อและตะกร้อล่วดห่วง

4 - 8 (1 ทมี)

8

ส่งรายช่ือไม่เกิน ส่งรายช่ือจริง

แบบแจ้งชนิด ประเภท และจ านวนนักกีฬา
(ENTRY FORM BY NUMBER)

(24)  ตะกร้อ

แยกประเภท
จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั

หมายเหตุ
ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน       ส่งแข่งขนั

หมายเหตุ
ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน       ส่งแข่งขนั

4 - 8 (1 ทมี)

2

2

แยกประเภท
จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั

2

ลงชื่อ.............................................................
(...............................................................)

นายกสมาคมกฬีาจงัหวดั/หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย………….
.............../...................................../...............

8

ส่งรายช่ือไม่เกิน ส่งรายช่ือจริง
2

ภาค จงัหวดั

ค ำชีแ้จง

***นักกฬีาทีส่มคัรเขา้รว่มการแขง่ขันฯ
ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบและกตกิา         
การแขง่ขนัฯอยา่งเครง่ครัดและใหถ้อื     
ค าตัดสนิในการแขง่ขนัเป็นทีส่ ิน้สดุ และไม่
สามารถน าไปฟ้องรอ้งเรยีกคา่เสยีหายใดๆ
ตอ่ กกท.ได ้ทัง้รอบคัดภาคและแหง่ชาติ



ประเภททีม

ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั
1. ประเภททมีชาย 4 - 6 (1 ทมี)
2. ประเภททมีหญงิ 4 - 6 (1 ทมี)

รวม 12

ประเภทบคุคล

ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั

1. ประเภทชายเดีย่ว 2

2. ประเภทชายคู่ 4 (2 คู่)

3. ประเภทหญงิเดีย่ว 2

4. ประเภทหญงิคู่ 4 (2 คู่)

5.  ประเภทคู่ผสม 4 (2 คู่)

รวม 16

รวมนักกีฬา (ไม่ซ า้)

ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั

1. นกักฬีาชาย 6

2. นกักฬีาหญงิ 6

รวม 12

ต าแหน่งผูค้วบคมุทีม ส่งรายช่ือไม่เกิน ส่งรายช่ือจริง หมายเหตุ
 1. ผูฝึ้กสอนทมีชาย 2
 2. ผูฝึ้กสอนทมีหญงิ 2

รวม 4

แบบแจ้งชนิด ประเภท และจ านวนนักกีฬา
(ENTRY FORM BY NUMBER)

(25)  เทนนิส

แยกประเภท
จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั

หมายเหตุ

หมายเหตุแยกประเภท จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั

แยกประเภท

                          นายกสมาคมกฬีาจงัหวดั /หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย ……………..

.............../...................................../...............

จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั หมายเหตุ

                ลงชื่อ.......................................................................

           (.......................................................................)

ค ำชีแ้จง

***นักกฬีาทีส่มคัรเขา้รว่มการแขง่ขันฯ
ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบและกตกิา         
การแขง่ขนัฯอยา่งเครง่ครัดและใหถ้อื     
ค าตัดสนิในการแขง่ขนัเป็นทีส่ ิน้สดุ และ
ไมส่ามารถน าไปฟ้องรอ้งเรยีกคา่เสยีหาย
ใดๆตอ่ กกท.ได ้ทัง้รอบคัดภาคและ
แหง่ชาติ



แหง่ชาติ



 1. ประเภททมีชาย 5 ส ารอง 2 คน
 2. ประเภททมีหญงิ 5 ส ารอง 2 คน
 3. ประเภททมีผสม (ชาย 2 คน, หญงิ 1 คน) 5 ส ารอง 2 คน
4. ประเภทคู่ชาย 3 ส ารอง 1 คน
5. ประเภทคู่หญงิ 3 ส ารอง 1 คน
6. ประเภทคู่ผสม 3 ส ารอง 1 คน
7. ประเภทบุคคลชาย 1
8. ประเภทบุคคลหญงิ 1

รวม

ต าแหน่งผูค้วบคมุทีม หมายเหตุ
 ผูค้วบคุมทมี

รวม

                
        ลงชือ่.......................................................................
           (.......................................................................)
นายกสมาคมกฬีาจงัหวดั/หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย ……………..

ส่งแข่งขนั

26

        .............../...................................../...............

แบบแจ้งชนิด ประเภท และจ านวนนักกีฬา
(ENTRY FORM BY NUMBER)

(26) หมากล้อม

26

ส่งรายช่ือไม่เกิน ส่งรายช่ือจริง

หมายเหตุแยกประเภท

1

1

จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั
ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน

ค ำชีแ้จง

***นักกฬีาทีส่มคัรเขา้รว่มการแขง่ขนัฯ
ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบและกตกิา         
การแขง่ขนัฯอยา่งเครง่ครัดและใหถ้อื     
ค าตัดสนิในการแขง่ขนัเป็นทีส่ ิน้สดุ และ
ไมส่ามารถน าไปฟ้องรอ้งเรยีกคา่เสยีหาย
ใดๆตอ่ กกท.ได ้ทัง้รอบคัดภาคและ
แหง่ชาติ



วอลเลยบ์อล (ในร่ม) ชาย

ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน       ส่งแข่งขนั
 ประเภททมีชาย 18

รวม 18

ต าแหน่งผูค้วบคมุทีมชาย ส่งรายช่ือไม่เกิน หมายเหตุ
 1. ผูฝึ้กสอน 1
 2. ผูช้่วยผูฝึ้กสอน 2

รวม 3

วอลเลยบ์อล (ในร่ม) หญิง

ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน       ส่งแข่งขนั
 ประเภททมีหญงิ 18

รวม 18

ต าแหน่งผูค้วบคมุทีมหญิง ส่งรายช่ือไม่เกิน ส่งรายช่ือจริง หมายเหตุ
 1. ผูฝึ้กสอน 1
 2. ผูช้่วยผูฝึ้กสอน 2

รวม 3

หมายเหตุ : (ระดบัชาติ) ให้แต่ละจงัหวดัท่ีผ่านการคดัเลือกระดบัภาค ยืนยนัรายช่ือนักกีฬา จ านวน 12 คน ตามระยะเวลาท่ี กกท.ก าหนด

แยกประเภท จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั หมายเหตุ

หมายเหตุ : (ระดบัชาติ) ให้แต่ละจงัหวดัท่ีผ่านการคดัเลือกระดบัภาค ยืนยนัรายช่ือนักกีฬา จ านวน 12 คน ตามระยะเวลาท่ี กกท.ก าหนด

ลงชื่อ.............................................................

(...............................................................)

นายกสมาคมกฬีาจงัหวดั/หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย ……………..

.............../...................................../...............

แบบแจ้งชนิด ประเภท และจ านวนนักกีฬา
(ENTRY FORM BY NUMBER)

(27)  วอลเลยบ์อล

หมายเหตุแยกประเภท
จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั

ภาค จังหวัด

ค ำชีแ้จง

***นักกฬีาทีส่มคัรเขา้รว่มการแขง่ขนัฯ
ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบและกตกิา         
การแขง่ขนัฯอยา่งเครง่ครัดและใหถ้อื     
ค าตัดสนิในการแขง่ขนัเป็นทีส่ ิน้สดุ และไม่
สามารถน าไปฟ้องรอ้งเรยีกคา่เสยีหายใดๆ
ตอ่ กกท.ได ้ทัง้รอบคัดภาคและแหง่ชาติ



วอลเลยบ์อลชายหาด

ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั

1. วอลเลย์บอลชายหาด (ชาย) 3 (2 ทมี)
2. วอลเลย์บอลชายหาด (หญงิ) 3 (2 ทมี)

รวม 12

ต าแหน่งผูค้วบคมุทีม ส่งรายช่ือไม่เกิน ส่งรายช่ือจริง หมายเหตุ
1. ผูฝึ้กสอนทมีชาย 1 คน/ทมี
2. ผูฝึ้กสอนทมีหญงิ 1 คน/ทมี

ลงชื่อ.............................................................

(...............................................................)

นายกสมาคมกฬีาจงัหวดั/หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย ……………..

แบบแจ้งชนิด ประเภท และจ านวนนักกีฬา
(ENTRY FORM BY NUMBER)

(27)  วอลเลยบ์อล

.............../...................................../...............

แยกประเภท
จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั

หมายเหตุ

หมายเหต ุ: (ระดบัชาติ) ให้แต่ละจงัหวดัท่ีผ่านการคดัเลือกระดบัภาค ยืนยนัรายช่ือนักกีฬา จ านวน 2 คน ตามระยะเวลาท่ี กกท.ก าหนด

ภาค จังหวัด

ค ำชีแ้จง

***นักกฬีาทีส่มคัรเขา้รว่มการแขง่ขันฯ
ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบและกตกิา         
การแขง่ขนัฯอยา่งเครง่ครัดและใหถ้อื     
ค าตัดสนิในการแขง่ขนัเป็นทีส่ ิน้สดุ และไม่
สามารถน าไปฟ้องรอ้งเรยีกคา่เสยีหายใดๆ
ตอ่ กกท.ได ้ทัง้รอบคัดภาคและแหง่ชาติ



ชาย

1. รุน่ 56 กก. ไมเ่กนิ 56.00 กก. 2
2. รุน่ 62 กก. เกนิ 56.00 - 62.00 กก. 2
3. รุน่ 69 กก. เกนิ 62.00 - 69.00 กก. 2
4. รุน่ 77 กก. เกนิ 69.00 - 77.00 กก. 2
5. รุน่ 85 กก. เกนิ 77.00 - 85.00 กก. 2
6. รุน่ 94 กก. เกนิ 85.00 - 94.00 กก. 2
7. รุน่ 105 กก. เกนิ 94.00 - 105.00 กก. 2
8. รุน่+105 กก.ตอ้งเกนิ 105 กก. ขึน้ไป 2
    ส ารอง 2

รวม 10

หญิง

1. รุน่ 48 กก. ไมเ่กนิ 48.00 กก. 2
2. รุน่ 53 กก. เกนิ 48.00 - 53.00 กก. 2
3. รุน่ 58 กก. เกนิ 53.00 - 58.00 กก. 2
4. รุน่ 63 กก. เกนิ 58.00 - 63.00 กก. 2
5. รุน่ 69 กก. เกนิ 63.00 - 69.00 กก. 2
6. รุน่ 75 กก. เกนิ 69.00 - 75.00 กก. 2
7. รุน่+75 กก. ตอ้งเกนิ 75.00 กก. ขึน้ไป 2
    ส ารอง 2

รวม 9

ต าแหน่งผูค้วบคมุทีม หมายเหตุ

รวม

แบบแจ้งชนิด ประเภท และจ านวนนักกีฬา
(ENTRY FORM BY NUMBER)

(28)  ยกน ้าหนัก

7

ส่งแข่งขนัส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน

หมายเหตุแยกประเภท

แยกประเภท หมายเหตุ

ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน
จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั

8

จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั

ส่งแข่งขนั

(...............................................................)

.............../...................................../...............

จ านวนผูค้วบคมุทีม

ลงชื่อ.............................................................

นายกสมาคมกฬีาจงัหวดั/หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย ….........

ค ำชีแ้จง

***นักกฬีาทีส่มคัรเขา้รว่มการแขง่ขันฯ
ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบและกตกิา         
การแขง่ขนัฯอยา่งเครง่ครัดและใหถ้อื     
ค าตัดสนิในการแขง่ขนัเป็นทีส่ ิน้สดุ และ
ไมส่ามารถน าไปฟ้องรอ้งเรยีกคา่เสยีหาย
ใดๆตอ่ กกท.ได ้ทัง้รอบคัดภาคและ
แหง่ชาติ



แหง่ชาติ



ชาย (ประเภทเกรกโกร - โรมนั) ชาย  (ประเภทฟรีสไตล)์

ส่งเข้าแข่งขนั
ไม่เกิน

ส่งแข่งขนั
ส่งเข้าแข่งขนั

ไม่เกิน
ส่งแข่งขนั

1. น ้ำหนกัไมเ่กนิ 59 กก. 1 1. น ้ำหนกัไมเ่กนิ 57 กก. 1
2. น ้าหนกัไมเ่กนิ 66 กก. 1 2. น ้าหนกัไมเ่กนิ 61 กก. 1
3. น ้าหนกัไมเ่กนิ 71 กก. 1 3. น ้าหนกัไมเ่กนิ 65 กก. 1
4. น ้าหนกัไมเ่กนิ 75 กก. 1 4. น ้าหนกัไมเ่กนิ 70 กก. 1
5. น ้าหนกัไมเ่กนิ 80 กก. 1 5. น ้าหนกัไมเ่กนิ 74 กก. 1
6. น ้าหนกัไมเ่กนิ 85 กก. 1 6. น ้าหนกัไมเ่กนิ 86 กก. 1
7. น ้าหนกัไมเ่กนิ 98 กก. 1 7. น ้าหนกัไมเ่กนิ 97 กก. 1
8. น ้าหนกั 130 กก. 1 8. น ้าหนกั 125 กก. 1

รวม 8 รวม 8

หญิง  (ประเภทฟรีสไตล)์ รวมนักกีฬา  (ไม่ซ า้)

ส่งเข้าแข่งขนั
ไม่เกิน

ส่งแข่งขนั
ส่งเข้าแข่งขนั

ไม่เกิน
ส่งแข่งขนั

1. น ้าหนกัไมเ่กนิ 40 - 44 กก. 1 1. นกักฬีาชาย 16

2. น ้าหนกัไมเ่กนิ 48 กก. 1 2. นกักฬีาหญงิ 8
3. น ้าหนกัไมเ่กนิ 51 กก. 1 รวม 24

4. น ้าหนกัไมเ่กนิ 55 กก. 1
5. น ้าหนกัไมเ่กนิ 59 กก. 1

6. น ้าหนกัไมเ่กนิ 63 กก. 1
7. น ้าหนกัไมเ่กนิ 67 กก. 1
8. น ้าหนกัไมเ่กนิ 75 กก. 1

รวม 8

    นายกสมาคมกฬีาจงัหวดั/หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย............................

แบบแจ้งชนิด ประเภท และจ านวนนักกีฬา

แยกประเภท
จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั

จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั

(ENTRY FORM BY NUMBER)
(29)  มวยปล า้

จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั

แยกประเภท

แยกประเภท

แยกประเภท
จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั

ลงชื่อ.............................................................

      (...............................................................)

     .............../...................................../...............

ภาค จงัหวดั

ค ำชีแ้จง

***นักกฬีาทีส่มคัรเขา้รว่มการแขง่ขันฯ
ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบและกตกิา         
การแขง่ขนัฯอยา่งเครง่ครัดและใหถ้อื     
ค าตัดสนิในการแขง่ขนัเป็นทีส่ ิน้สดุ และไม่
สามารถน าไปฟ้องรอ้งเรยีกคา่เสยีหายใดๆ
ตอ่ กกท.ได ้ทัง้รอบคัดภาคและแหง่ชาติ



ชาย (ประเภทชายหาด) หญิง (ประเภทชายหาด)

ส่งเข้าแข่งขนั
ไม่เกิน

ส่งแข่งขนั
ส่งเข้าแข่งขนั

ไม่เกิน
ส่งแข่งขนั

1. น ้าหนกัไมเ่กนิ 60 กก. 1 1. น ้าหนกัไมเ่กนิ 50 กก. 1

2. น ้าหนกัไมเ่กนิ 70 กก. 1 2. น ้าหนกัไมเ่กนิ 60 กก. 1

3. น ้าหนกัไมเ่กนิ 80 กก. 1 3. น ้าหนกัไมเ่กนิ 70 กก. 1

4. น ้าหนกัมากกว่า 80 กก. 1 4. น ้าหนกัมากกว่า 70 กก. 1

ต าแหน่งผูค้วบคมุทีม
1. ผูค้วบคุมทมีชาย
2. ผูค้วบคุมทมีหญงิ

รวม

    นายกสมาคมกฬีาจงัหวดั/หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย............................
     .............../...................................../...............

ลงชื่อ.............................................................
      (...............................................................)

แบบแจ้งชนิด ประเภท และจ านวนนักกีฬา
(ENTRY FORM BY NUMBER)

(29)  มวยปล า้

แยกประเภท
จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั

แยกประเภท
จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั

จ านวนผูค้วบคมุทีม

ภาค จงัหวดั

ค ำชีแ้จง

***นักกฬีาทีส่มคัรเขา้รว่มการแขง่ขันฯ
ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบและกตกิา         
การแขง่ขนัฯอยา่งเครง่ครัดและใหถ้อื     
ค าตัดสนิในการแขง่ขนัเป็นทีส่ ิน้สดุ และไม่
สามารถน าไปฟ้องรอ้งเรยีกคา่เสยีหายใดๆ
ตอ่ กกท.ได ้ทัง้รอบคัดภาคและแหง่ชาติ



ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั

 1. ประเภททมีชาย 11 - 20 (1 ทมี)

 2. ประเภททมีหญงิ 11 - 20 (1 ทมี)

รวม 40

ต าแหน่งผูค้วบคมุทีม ชาย ส่งรายช่ือไม่เกิน ส่งรายช่ือจริง หมายเหตุ
 1. ผูจ้ดัการทมีชาย 1
 2. ผูฝึ้กสอนทมีชาย 1
 3. ผูช้่วยผูฝึ้กสอนทมีชาย 1

รวม 3

ต าแหน่งผูค้วบคมุทีม หญิง ส่งรายช่ือไม่เกิน ส่งรายช่ือจริง หมายเหตุ
 1. ผูจ้ดัการทมี หญงิ 1
 2. ผูฝึ้กสอนทมี หญงิ 1
 3. ผูช้่วยผูฝึ้กสอนทมี หญงิ 1

รวม 3

แยกประเภท

แบบแจ้งชนิด ประเภท และจ านวนนักกีฬา
(ENTRY FORM BY NUMBER)

(30)  คริกเกต็

จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั
หมายเหตุ

ลงชือ่.......................................................................

       (.......................................................................)

นายกสมาคมกฬีาจงัหวดั/หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย ……………..

.............../...................................../...............

ภาค จงัหวดั

ค ำชีแ้จง

***นักกฬีาทีส่มคัรเขา้รว่มการแขง่ขนัฯ
ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบและกตกิา         
การแขง่ขนัฯอยา่งเครง่ครัดและใหถ้อื     
ค าตัดสนิในการแขง่ขนัเป็นทีส่ ิน้สดุ และไม่
สามารถน าไปฟ้องรอ้งเรยีกคา่เสยีหายใดๆ
ตอ่ กกท.ได ้ทัง้รอบคัดภาคและแหง่ชาติ



ชาย หญิง

ส่งเข้าแข่งขนั
ไม่เกิน

ส่งแข่งขนั
ส่งเข้าแข่งขนั

ไม่เกิน
ส่งแข่งขนั

1. รุน่ S น ้าหนกั 40 กก. ไมเ่กนิ 45 กก. 1 1. รุน่ S น ้าหนกั 40 กก. ไม่เกนิ 45 กก. 1
2. รุน่ A น ้าหนกั 45 กก. ไมเ่กนิ 50 กก. 1 2. รุน่ A น ้าหนกั 45 กก. ไม่เกนิ 50 กก. 1
3. รุน่ B น ้าหนกั 50 กก. ไมเ่กนิ 55 กก. 1 3. รุน่ B น ้าหนกั 50 กก. ไม่เกนิ 55 กก. 1
4. รุน่ C น ้าหนกั 55 กก. ไมเ่กนิ 60 กก. 1 4. รุน่ C น ้าหนกั 55 กก. ไม่เกนิ 60 กก. 1
5. รุน่ D น ้าหนกั 60 กก. ไมเ่กนิ 65 กก. 1 5. รุน่ D น ้าหนกั 60 กก. ไม่เกนิ 65 กก. 1
6. รุน่ E น ้าหนกั 65 กก. ไมเ่กนิ 70 กก. 1 6. รุน่ E น ้าหนกั 65 กก. ไม่เกนิ 70 กก. 1
7. รุน่ F น ้าหนกั 70 กก. ไมเ่กนิ 75 กก. 1 7. ท่าร า บุคคล หญงิ. 1
8. รุน่ G น ้าหนกั 75 กก. ไมเ่กนิ 80 กก. 1 รวม 7

9. รุน่ H น ้าหนกั 80 กก. ไมเ่กนิ 85 กก. 1
10. รุ่น I น ้าหนกั 85 กก. ไมเ่กนิ 90 กก. 1
11. ท่าร า บุคคล 1

รวม 11

ต าแหน่งผูค้วบคมุทีม
1. ผูจ้ดัการทมี
2. ผูฝึ้กสอน
3. ผูฝึ้กสอน
4. ผูฝึ้กสอน

รวม

แบบแจ้งชนิด ประเภท และจ านวนนักกีฬา

แยกประเภท
จ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขนั

(ENTRY FORM BY NUMBER)
(31)  ปันจกัสีลตั

จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั

     .............../...................................../...............

แยกประเภท

     นายกสมาคมกฬีาจงัหวดั/หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย............................
(...............................................................)
ลงชื่อ.............................................................

จ านวนผูค้วบคมุทีม
ค ำชีแ้จง

***นักกฬีาทีส่มคัรเขา้รว่มการแขง่ขันฯ
ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบและกตกิา         
การแขง่ขนัฯอยา่งเครง่ครัดและใหถ้อื     
ค าตัดสนิในการแขง่ขนัเป็นทีส่ ิน้สดุ และไม่
สามารถน าไปฟ้องรอ้งเรยีกคา่เสยีหายใดๆ
ตอ่ กกท.ได ้ทัง้รอบคัดภาคและแหง่ชาติ



ชาย หญิง
แยกประเภท

ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั
ประเภทท่าร า (Kata) ประเภทท่าร า (Kata)
1. บุคคลชาย  1 1. บุคคลหญงิ 1
2. ทมีท่าร าชาย    3 2. ทมีท่าร าหญงิ     3

รวม 4 รวม 4

แยกประเภท
ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั

ประเภทต่อสู้ (Kumite) ประเภทต่อสู้ (Kumite)
1. บุคคล  รุน่นน.ไมเ่กนิ 50 กก. 1 1. บุคคล  รุน่นน.ไมเ่กนิ 50 กก. 1
2. บุคคล  รุน่นน.ไมเ่กนิ 55 กก. 1 2. บุคคล  รุน่นน.ไมเ่กนิ 55 กก. 1
3. บุคคล  รุน่นน.ไมเ่กนิ 60 กก. 1 3. บุคคล  รุน่นน.ไมเ่กนิ 61 กก. 1
4. บุคคล  รุน่นน.ไมเ่กนิ 67 กก. 1 4. บุคคล  รุน่นน.ไมเ่กนิ 68 กก. 1
5. บุคคล  รุน่นน.ไมเ่กนิ 75 กก. 1 5. บุคคล  รุน่น ้าหนกัมากกว่า 68 กก. 1
6. บุคคล  รุน่นน.ไมเ่กนิ 84 กก. 1 6. ทมี  (3+1) 4
7. บุคคล  รุน่น ้าหนกัมากกว่า 84 กก. 1 รวม 9
8. ทมี  (5+2) 7

รวม 14

รวมนักกีฬา  (ไม่ซ า้) ต าแหน่งผูค้วบคมุทีม ส่งรายช่ือไม่เกิน ส่งรายช่ือจริง

ผูค้วบคุมทมี

ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั รวม
1. นกักฬีาชาย 18

2. นกักฬีาหญงิ 13
รวม 31

นายกสมาคมกฬีาจงัหวดั/หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย ……………..
.............../...................................../...............

แยกประเภท
จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั

ลงชื่อ.......................................................................

       (.......................................................................)

แยกประเภท
จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั

แบบแจ้งชนิด ประเภท และจ านวนนักกีฬา

(ENTRY FORM BY NUMBER)

(33)  คาราเต้โด

จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั
แยกประเภท

ภาค จงัหวดั

ค ำชีแ้จง

***นักกฬีาทีส่มคัรเขา้รว่มการแขง่ขันฯ
ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบและกตกิา         
การแขง่ขนัฯอยา่งเครง่ครัดและใหถ้อื     
ค าตัดสนิในการแขง่ขนัเป็นทีส่ ิน้สดุ และ
ไมส่ามารถน าไปฟ้องรอ้งเรยีกคา่เสยีหาย
ใดๆตอ่ กกท.ได ้ทัง้รอบคัดภาคและ
แหง่ชาติ



ฮอ็กก้ี Outdoor

ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั
1. ประเภททมีชาย 22

2. ประเภททมีหญงิ 22
รวม 44

ต าแหน่งผูค้วบคมุทีมชาย ส่งรายช่ือไม่เกิน ส่งรายช่ือจริง หมายเหตุ
 1. ผูจ้ดัการทมี 1
 2. ผูฝึ้กสอน 1
 3. ผูช้่วยผูฝึ้กสอน/นกักายภาพ 1

รวม 3

ต าแหน่งผูค้วบคมุทีมหญิง ส่งรายช่ือไม่เกิน ส่งรายช่ือจริง หมายเหตุ
 1. ผูจ้ดัการทมี 1
 2. ผูฝึ้กสอน 1
 3. ผูช้่วยผูฝึ้กสอน/นกักายภาพ 1

รวม 3

         ลงชื่อ.......................................................................

       (.......................................................................)

              นายกสมาคมกฬีาจงัหวดั/หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย ……………..

.............../...................................../...............

แบบแจ้งชนิด ประเภท และจ านวนนักกีฬา
(ENTRY FORM BY NUMBER)

(34)  ฮอกก้ี

แยกประเภท
จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั

หมายเหตุ

ภาค จงัหวดั

ค ำชีแ้จง

***นักกฬีาทีส่มคัรเขา้รว่มการแขง่ขันฯ
ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบและกตกิา         
การแขง่ขนัฯอยา่งเครง่ครัดและใหถ้อื     
ค าตัดสนิในการแขง่ขนัเป็นทีส่ ิน้สดุ และ
ไมส่ามารถน าไปฟ้องรอ้งเรยีกคา่เสยีหาย
ใดๆตอ่ กกท.ได ้ทัง้รอบคัดภาคและ
แหง่ชาติ



ฮอ็กก้ี Indoor

ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั
1. ประเภททมีชาย 16

2. ประเภททมีหญงิ 16
รวม 32

ต าแหน่งผูค้วบคมุทีมชาย ส่งรายช่ือไม่เกิน ส่งรายช่ือจริง หมายเหตุ
 1. ผูจ้ดัการทมี 1
 2. ผูฝึ้กสอน 1

รวม 2

ต าแหน่งผูค้วบคมุทีมหญิง ส่งรายช่ือไม่เกิน ส่งรายช่ือจริง หมายเหตุ
 1. ผูจ้ดัการทมี 1
 2. ผูฝึ้กสอน 1

รวม 2

         ลงชื่อ.......................................................................

       (.......................................................................)

              นายกสมาคมกฬีาจงัหวดั/หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย ……………..

.............../...................................../...............

แบบแจ้งชนิด ประเภท และจ านวนนักกีฬา
(ENTRY FORM BY NUMBER)

(34)  ฮอกก้ี

แยกประเภท
จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั

หมายเหตุ

ภาค จงัหวดั

ค ำชีแ้จง

***นักกฬีาทีส่มคัรเขา้รว่มการแขง่ขันฯ
ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบและกตกิา         
การแขง่ขนัฯอยา่งเครง่ครัดและใหถ้อื     
ค าตัดสนิในการแขง่ขนัเป็นทีส่ ิน้สดุ และ
ไมส่ามารถน าไปฟ้องรอ้งเรยีกคา่เสยีหาย
ใดๆตอ่ กกท.ได ้ทัง้รอบคัดภาคและ
แหง่ชาติ



ชาย

ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั

1. ประเภทชายเดีย่ว
2. ประเภทชายคู่
3. ประเภททมีชาย 4 คน
4. ประเภทคะแนนรวมชาย
5. ประเภทมาสเตอร ์บุคคลชาย

รวม 4

หญิง

ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั

1. ประเภทหญงิเดีย่ว
2. ประเภทหญงิคู่
3. ประเภททมีหญงิ 4 คน
5. ประเภทคะแนนรวมหญงิ
6. ประเภทมาสเตอร ์บุคคลหญงิ

รวม 4

ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั

1. ประเภทคู่ผสม 4  (2 คู่)

รวม 2

ต าแหน่งผูค้วบคมุทีม ส่งรายช่ือไม่เกิน ส่งรายช่ือจริง หมายเหตุ
 1. ผูฝึ้กสอนทมีชาย 2
 2. ผูฝึ้กสอนทมีหญงิ 2

รวม 4

 ลงชื่อ........................................................

                                 (.......................................................................)

นายกสมาคมกฬีาจงัหวดั/หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย 

      .............../...................................../...............

จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั
หมายเหตุ

แบบแจ้งชนิด ประเภท และจ านวนนักกีฬา
(ENTRY FORM BY NUMBER)

(35)  โบวล่ิ์ง

4

แยกประเภท
จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั

หมายเหตุ

4

แยกประเภท
จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั

หมายเหตุ

แยกประเภท

ค ำชีแ้จง

***นักกฬีาทีส่มัครเขา้ร่วมการ

แขง่ขนัฯ ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบและ
กตกิาการแขง่ขนัฯอยา่งเคร่งครัดและ

ใหถ้อืค าตดัสนิในการแขง่ขนัเป็นที่
ส ิน้สดุ และไมส่ามารถน าไปฟ้องรอ้ง

เรยีกคา่เสยีหายใดๆตอ่ กกท.ได ้ทัง้

รอบคดัภาคและแหง่ชาติ

ภาค จงัหวดั



ส่งแข่งขนั
 1. ประเภททมีทัว่ไป (ไมจ่ ากดัเพศ)
 2. ประเภททมีหญงิ
 3. ประเภททมีผสม 
 4. ประเภทคู่ทัว่ไป (ไมจ่ ากดัเพศ)
 5. ประเภทคู่หญงิ
 6. ประเภทคู่ผสม

รวม

ต าแหน่งผูค้วบคมุทีม หมายเหตุ
 ผูฝึ้กสอน

รวม

แบบแจ้งชนิด ประเภท และจ านวนนักกีฬา
(ENTRY FORM BY NUMBER)

(35)  บริดจ์

ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน
แยกประเภท จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั หมายเหตุ

 4 - 6 (1 ทมี)
 4 - 6 (1 ทมี)
 4 - 6 (1 ทมี)

6 (3 คู)่ 
6 (3 คู)่ 
6 (3 คู)่ 

ส่งรายช่ือ

นายกสมาคมกฬีาจงัหวดั/หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย ……………..
.............../...................................../...............

ลงชื่อ.......................................................................
       (.......................................................................)

ภาค
จงัหวดั

ค ำชีแ้จง

***นักกฬีาทีส่มคัรเขา้รว่มการแขง่ขนั
ฯ ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบและกตกิา         
การแขง่ขนัฯอยา่งเครง่ครัดและใหถ้อื     
ค าตัดสนิในการแขง่ขนัเป็นทีส่ ิน้สดุ 
และไมส่ามารถน าไปฟ้องรอ้งเรยีก
คา่เสยีหายใดๆตอ่ กกท.ได ้ทัง้รอบคัด
ภาคและแหง่ชาติ



ประเภททีม

ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั
1. ประเภททมีชาย 3 - 6 (1 ทมี)
2. ประเภททมีหญงิ 3 - 6 (1 ทมี)

รวม 12

ประเภทบคุคล

ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั

1. ประเภทชายเดีย่ว 2

2. ประเภทชายคู่ 4 (2 คู)่

3. ประเภทหญงิเดีย่ว 2

4. ประเภทหญงิคู่ 4 (2 คู)่

5.  ประเภทคู่ผสม 4 (2 คู)่

รวม 16

รวมนักกีฬา (ไม่ซ า้)

ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั

1. นกักฬีาชาย 6

2. นกักฬีาหญงิ 6

รวม 12

ต าแหน่งผูค้วบคมุทีม ส่งรายช่ือไม่เกิน ส่งรายช่ือจริง หมายเหตุ
ผูฝึ้กสอน 3

รวม 3

แบบแจ้งชนิด ประเภท และจ านวนนักกีฬา
(ENTRY FORM BY NUMBER)

(38)  ซอฟท์เทนนิส

แยกประเภท จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั หมายเหตุ

                  ลงชื่อ.......................................................................

               (.......................................................................)

                      นายกสมาคมกฬีาจงัหวดั /หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย ……………..

        .............../...................................../...............

แยกประเภท จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั หมายเหตุ

แยกประเภท
จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั

หมายเหตุ

ค ำชีแ้จง

***นักกฬีาทีส่มคัรเขา้รว่มการแขง่ขันฯ
ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบและกตกิา         
การแขง่ขนัฯอยา่งเครง่ครัดและใหถ้อื     
ค าตัดสนิในการแขง่ขนัเป็นทีส่ ิน้สดุ และ
ไมส่ามารถน าไปฟ้องรอ้งเรยีกคา่เสยีหาย
ใดๆตอ่ กกท.ได ้ทัง้รอบคัดภาคและ
แหง่ชาติ



ชาย หญิง

ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั
ดาบ foil ดาบ foil

 1. ประเภทบุคคลชาย  1. ประเภทบุคคลหญงิ
 2. ประเภททมีชาย  2. ประเภททมีหญงิ

ดาบ epee ดาบ epee

 1. ประเภทบุคคลชาย  1. ประเภทบุคคลหญงิ
 2. ประเภททมีชาย  2. ประเภททมีหญงิ

ดาบ sabre ดาบ sabre

 1. ประเภทบุคคลชาย  1. ประเภทบุคคลหญงิ
 2. ประเภททมีชาย  2. ประเภททมีหญงิ

รวม 12 รวม 12

ต าแหน่งผูค้วบคมุทีม ส่งรายช่ือไม่เกิน
1. ผูฝึ้กสอนทมีชาย 3
2. ผูฝึ้กสอนทมีหญงิ 3

รวม 6

4 4

ส่งรายช่ือจริง

4 4

4 4

แบบแจ้งชนิด ประเภท และจ านวนนักกีฬา
(ENTRY FORM BY NUMBER)

(39)  ฟันดาบสากล

แยกประเภท
จ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขนั

แยกประเภท
จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั

ภาค จงัหวดั

ลงชือ่.......................................................................

(.......................................................................)

นายกสมาคมกฬีาจังหวดั/หรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมาย.......

.............../...................................../...............

ค ำชีแ้จง

***นักกฬีาทีส่มคัรเขา้รว่มการแขง่ขันฯ
ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบและกตกิา         
การแขง่ขนัฯอยา่งเครง่ครัดและใหถ้อื     
ค าตัดสนิในการแขง่ขนัเป็นทีส่ ิน้สดุ และไม่
สามารถน าไปฟ้องรอ้งเรยีกคา่เสยีหายใดๆ
ตอ่ กกท.ได ้ทัง้รอบคัดภาคและแหง่ชาติ



การแข่งขนัแบบนับจ านวนการตี (Stroke Competition)

ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั

1. ทมีชาย/บุคคล 4 - 6 (1 ทมี)
2. ทมีหญงิ/บุคคล 4 - 6 (1 ทมี)

รวม 12

การแข่งขนัแบบนับจ านวนเกท (Fairway Competition)

ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั

1. ทมีชาย/บุคคล 3 - 5 (1 ทมี)

2. ทมีหญงิ/บุคคล 3 - 5 (1 ทมี)

รวม 10

ต าแหน่งผูค้วบคมุทีมชาย ส่งรายช่ือไม่เกิน ส่งรายช่ือจริง หมายเหตุ
 1. ผูจ้ดัการทมี 1
 2. ผูฝึ้กสอนทมีชาย 1
 3. ผูฝึ้กสอนทมีหญงิ 1

รวม 3

แยกประเภท
จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั

หมายเหตุ

แบบแจ้งชนิด ประเภท และจ านวนนักกีฬา
(ENTRY FORM BY NUMBER)

(41) วูด้บอล

แยกประเภท
จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั

หมายเหตุ

ภาค จงัหวดั

***นักกฬีาทีส่มคัรเขา้รว่มการแขง่ขันฯ
ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบและกตกิา         
การแขง่ขนัฯอยา่งเครง่ครัดและใหถ้อื     
ค าตัดสนิในการแขง่ขนัเป็นทีส่ ิน้สดุ และไม่
สามารถน าไปฟ้องรอ้งเรยีกคา่เสยีหายใดๆ
ตอ่ กกท.ได ้ทัง้รอบคัดภาคและแหง่ชาติ

ลงชือ่.......................................................................

(.......................................................................)

นายกสมาคมกฬีาจังหวดั/หรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมาย.......

.............../...................................../...............



Inline Stunt

ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั

1. Stunt Park

 - Individual 2
2. Best Trick

 - Station 1 2

 - Station 2 2

 - Station 3 2
3. High Jump
 - Individual 2
4. Skatecross
 - ประเภทบุคคลชาย (Individual Man) 2
5. Mini ramp
 - Individual 2

รวม 14

แบบแจ้งชนิด ประเภท และจ านวนนักกีฬา
(ENTRY FORM BY NUMBER)

(42)  เอก็ซต์รีม

แยกประเภท
จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั

หมายเหตุ

ภาค จงัหวดั

***นักกฬีาทีส่มคัรเขา้รว่มการแขง่ขันฯ
ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบและกตกิา         
การแขง่ขนัฯอยา่งเครง่ครัดและใหถ้อื     
ค าตัดสนิในการแขง่ขนัเป็นทีส่ ิน้สดุ และไม่
สามารถน าไปฟ้องรอ้งและเรยีกคา่เสยีหาย
ใดๆตอ่ กกท.ได ้ทัง้รอบคัดภาคและ
แหง่ชาติ

ลงชือ่.......................................................................

(.......................................................................)

นายกสมาคมกฬีาจังหวดั/หรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมาย.......

.............../...................................../...............



Skateboard

ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั

1. Park

 - Individual 2
2. Best Trick

 - Station 1 2

 - Station 2 2
3. High Ollie
 - Individual 2
4. Long Ollie
 - Individual 2
5. Game of SKATE
 - Individual 2
6. Mini ramp
 - Individual 2

รวม 14

แบบแจ้งชนิด ประเภท และจ านวนนักกีฬา
(ENTRY FORM BY NUMBER)

(42)  เอก็ซต์รีม

แยกประเภท
จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั

หมายเหตุ

ภาค จงัหวดั

***นักกฬีาทีส่มคัรเขา้รว่มการแขง่ขันฯ
ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบและกตกิา         
การแขง่ขนัฯอยา่งเครง่ครัดและใหถ้อื     
ค าตัดสนิในการแขง่ขนัเป็นทีส่ ิน้สดุ และไม่
สามารถน าไปฟ้องรอ้งและเรยีกคา่เสยีหาย
ใดๆตอ่ กกท.ได ้ทัง้รอบคัดภาคและ
แหง่ชาติ

ลงชือ่.......................................................................

(.......................................................................)

นายกสมาคมกฬีาจังหวดั/หรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมาย.......

.............../...................................../...............



BMX Park

ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั

1. Park

 - Individual 2
2. Street

 - Individual 2
3. Best Trick

 - Station 1 2

 - Station 2 2
4. High Jump
 - Individual 2
5. Bunny Hop
 - Individual 2

รวม 12

BMX Flatland

ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั

1.Flatland

 - Individual 2
2. Flatland Battle

 - Individual 2
รวม 4

หมายเหต ุ: เฉพำะ BMX Flatland และ Flatland Battle จะตอ้งมอีำย ุ15 ปีขึน้ไป (พ.ศ. 2544)

(42)  เอก็ซต์รีม

แยกประเภท
จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั

หมายเหตุ

แยกประเภท
จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั

หมายเหตุ

(ENTRY FORM BY NUMBER)
แบบแจ้งชนิด ประเภท และจ านวนนักกีฬา

ภาค จงัหวดั

***นักกฬีาทีส่มคัรเขา้รว่มการแขง่ขันฯ
ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบและกตกิา         
การแขง่ขนัฯอยา่งเครง่ครัดและใหถ้อื     
ค าตัดสนิในการแขง่ขนัเป็นทีส่ ิน้สดุ และไม่
สามารถน าไปฟ้องรอ้งและเรยีกคา่เสยีหาย
ใดๆตอ่ กกท.ได ้ทัง้รอบคัดภาคและ
แหง่ชาติ

ลงชือ่.......................................................................

(.......................................................................)

นายกสมาคมกฬีาจังหวดั/หรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมาย.......

.............../...................................../...............



Roller Sports

ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั

1. Salalom Freestyle
 - Classic Man 2
 - Classic Woman 2
 - Classic Team 2
 - Battle Man 2
 - Slide Individual 2
2. Salalom Speed
 - ประเภทบุคคลชาย (Individual Man) 2
 - ประเภทบุคคลหญงิ (Individual Woman) 2

รวม 14

(ENTRY FORM BY NUMBER)
(42)  เอก็ซต์รีม

แยกประเภท
จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั

หมายเหตุ

แบบแจ้งชนิด ประเภท และจ านวนนักกีฬา

ภาค จงัหวดั

***นักกฬีาทีส่มคัรเขา้รว่มการแขง่ขันฯ
ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบและกตกิา         
การแขง่ขนัฯอยา่งเครง่ครัดและใหถ้อื     
ค าตัดสนิในการแขง่ขนัเป็นทีส่ ิน้สดุ และไม่
สามารถน าไปฟ้องรอ้งและเรยีกคา่เสยีหาย
ใดๆตอ่ กกท.ได ้ทัง้รอบคัดภาคและ
แหง่ชาติ

ลงชือ่.......................................................................

(.......................................................................)

นายกสมาคมกฬีาจังหวดั/หรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมาย.......

.............../...................................../...............



Inline Speed Skate

ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั

1. 300 m
 - ประเภทบุคคลชาย (Individual Man) 2
 - ประเภทบุคคลหญงิ (Individual Woman) 2
2. 500 m

 - ประเภทบุคคลชาย (Individual Man) 2

 - ประเภทบุคคลหญงิ (Individual Woman) 2
3. 1,000 m
 - ประเภทบุคคลชาย (Individual Man) 2
 - ประเภทบุคคลหญงิ (Individual Woman) 2
Team relay 3,000 m. บุคคลชาย 2
5,000 Elimination บุคคลชาย 2

รวม 8

แบบแจ้งชนิด ประเภท และจ านวนนักกีฬา
(ENTRY FORM BY NUMBER)

(42)  เอก็ซต์รีม

แยกประเภท
จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั

หมายเหตุ

ภาค จงัหวดั

***นักกฬีาทีส่มคัรเขา้รว่มการแขง่ขันฯ
ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบและกตกิา         
การแขง่ขนัฯอยา่งเครง่ครัดและใหถ้อื     
ค าตัดสนิในการแขง่ขนัเป็นทีส่ ิน้สดุ และไม่
สามารถน าไปฟ้องรอ้งและเรยีกคา่เสยีหาย
ใดๆตอ่ กกท.ได ้ทัง้รอบคัดภาคและ
แหง่ชาติ

ลงชือ่.......................................................................

(.......................................................................)

นายกสมาคมกฬีาจังหวดั/หรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมาย.......

.............../...................................../...............



ต าแหน่งผูค้วบคมุทีม ส่งรายช่ือไม่เกิน ส่งรายช่ือจริง หมายเหตุ

1. ผูฝึ้กสอน 5
รวม 5

เจ้าหน้าทีป่ระจ าทีม ใชอั้ตราส่วนเจ้าหน้าที ่1 คน ตอ่นักกีฬา 5 คน (1:5)

(ENTRY FORM BY NUMBER)
(42)  เอก็ซต์รีม

แบบแจ้งชนิด ประเภท และจ านวนนักกีฬา

ภาค จงัหวดั

***นักกฬีาทีส่มคัรเขา้รว่มการแขง่ขันฯ
ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบและกตกิา         
การแขง่ขนัฯอยา่งเครง่ครัดและใหถ้อื     
ค าตัดสนิในการแขง่ขนัเป็นทีส่ ิน้สดุ และไม่
สามารถน าไปฟ้องรอ้งและเรยีกคา่เสยีหาย
ใดๆตอ่ กกท.ได ้ทัง้รอบคัดภาคและ
แหง่ชาติ

ลงชือ่.......................................................................

(.......................................................................)

นายกสมาคมกฬีาจังหวดั/หรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมาย.......

.............../...................................../...............



ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั

1. ประเภททมีชาย 10 คน 10

2. ประเภททมีหญงิ 10 คน 10

รวม 20

ต าแหน่งผูค้วบคมุทีมชาย ส่งรายช่ือไม่เกิน ส่งรายช่ือจริง หมายเหตุ
 1. ผูจ้ดัการทมี 1
 2. ผูฝึ้กสอน 1
 3. ผูด้แูลทมี 1

รวม 3

ต าแหน่งผูค้วบคมุทีมหญิง ส่งรายช่ือไม่เกิน ส่งรายช่ือจริง หมายเหตุ
 1. ผูจ้ดัการทมี 1
 2. ผูฝึ้กสอน 1
 3. ผูด้แูลทมี 1

รวม 3

         ลงชื่อ.......................................................................

       (.......................................................................)

              นายกสมาคมกฬีาจงัหวดั/หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย ……………..

.............../...................................../...............

แบบแจ้งชนิด ประเภท และจ านวนนักกีฬา
(ENTRY FORM BY NUMBER)

(41)  ชกักะเย่อ

แยกประเภท
จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั

หมายเหตุ

ภาค จงัหวดั

ค ำชีแ้จง

***นักกฬีาทีส่มคัรเขา้รว่มการ
แขง่ขนัฯ ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบ
และกตกิาการแขง่ขนัฯอยา่ง
เครง่ครัดและใหถ้อืค าตัดสนิในการ
แขง่ขนัเป็นทีส่ ิน้สดุและไมส่ามารถ
น าไปฟ้องรอ้งเรยีกคา่เสยีหายใดๆ
ตอ่ กกท.ได ้ทัง้รอบคัดภาคและ
แหง่ชาติ



ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั

1. ประเภททมี กระโดดขา้มเครือ่งกดีขวาง 3 - 4 (1 ทมี)

2. ประเภทบุคคล กระโดดขา้มเครือ่งกดีขวาง 2

รวม 6

ต าแหน่งผูค้วบคมุทีม ส่งรายช่ือไม่เกิน ส่งรายช่ือจริง หมายเหตุ

 1. ผูจ้ดัการทมี 1

 2. ผูฝึ้กสอน 1

รวม 2

แบบแจ้งชนิด ประเภท และจ านวนนักกีฬา
(ENTRY FORM BY NUMBER)

(42)  ข่ีม้า

           นายกสมาคมกฬีาจงัหวดั/หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย ……………..
.............../...................................../...............

ประเภท
จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั

หมายเหตุ

ลงชื่อ.......................................................................
       (.......................................................................)

ภาค จงัหวดั

***นักกฬีาทีส่มคัรเขา้รว่มการแขง่ขันฯ
ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบและกตกิา         
การแขง่ขนัฯอยา่งเครง่ครัดและใหถ้อื     
ค าตัดสนิในการแขง่ขนัเป็นทีส่ ิน้สดุ และไม่
สามารถน าไปฟ้องรอ้งเรยีกคา่เสยีหายใดๆ
ตอ่ กกท.ได ้ทัง้รอบคัดภาคและแหง่ชาติ



ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั

1. ประเภททมี ขีม่า้มาราธอน 3 - 4 (1 ทมี)

2. ประเภทบุคคล  ขีม่า้มาราธอน 2

รวม 6

ต าแหน่งผูค้วบคมุทีม ส่งรายช่ือไม่เกิน ส่งรายช่ือจริง หมายเหตุ
 1. ผูจ้ดัการทมี 1
 2. ผูฝึ้กสอน 1

รวม 2

แบบแจ้งชนิด ประเภท และจ านวนนักกีฬา

ลงชื่อ.......................................................................
       (.......................................................................)

            นายกสมาคมกฬีาจงัหวดั/หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย ……………..
.............../...................................../...............

(42)  ข่ีม้า

ประเภท
จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั

หมายเหตุ

(ENTRY FORM BY NUMBER)

ภาค จงัหวดั

ค ำชีแ้จง

***นักกฬีาทีส่มคัรเขา้รว่มการแขง่ขันฯ
ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบและกตกิา         
การแขง่ขนัฯอยา่งเครง่ครัดและใหถ้อื     
ค าตัดสนิในการแขง่ขนัเป็นทีส่ ิน้สดุ และไม่
สามารถน าไปฟ้องรอ้งเรยีกคา่เสยีหายใดๆ
ตอ่ กกท.ได ้ทัง้รอบคัดภาคและแหง่ชาติ



ชาย หญิง  

ประเภทยุทธลีลา 15 ประเภท ประเภทยุทธลีลา 15 ประเภท

1. ยุทธลลีาฉางฉวน 1. ยุทธลลีาฉางฉวน

2. ยุทธลลีาหนานฉวน 2. ยุทธลลีาหนานฉวน

3. ยุทธลลีาไท่จีฉ๋วน 3. ยุทธลลีาไท่จีฉ๋วน

4. ยุทธลลีาดาบ (เตาซู่) 4. ยุทธลลีาดาบ (เตาซู่)

5. ยุทธลลีากระบี ่(เจี้ยนซู่) 5. ยุทธลลีากระบี ่(เจี้ยนซู่)

6. ยุทธลลีาไท่จีเ๋จี้ยน 6. ยุทธลลีาไท่จีเ๋จี้ยน

7. ยุทธลลีาพลอง (กุ่นซู)่ 7. ยุทธลลีาพลอง (กุ่นซู)่
8. ยุทธลลีาทวน (เชยีงซู่) 8. ยุทธลลีาทวน (เชยีงซู่)
9. ยุทธลลีาพลองใต ้(หนานกุ่น) 9. ยทุธลลีาพลองใต ้(หนานกุน้)

10. ยทุธลลีาดาบใต ้(หนานเตา) 10. ยทุธลลีาดาบใต ้(หนานเตา)

11. ยทุธลลีาชดุต่อสูม้อืเปลา่ทัว่ไป 11. ยุทธลลีาชุดต่อสูม้อืเปล่าทัว่ไป

12. ทมียุทธลลีาต่อสูอุ้ปกรณ์ทัว่ไป 12. ทมียทุธลลีาต่อสูอุ้ปกรณ์ทัว่ไป

13. ยุทธลลีาราชสหี์ Racing speed 2 13. ยุทธลลีาราชสหี ์Racing speed 2
14. ยุทธลลีาราชสหี ์Obstacles 2 14. ยุทธลลีาราชสหี ์Obstacles 2
15. ยทุธลลีาราชสหี ์Jumping Poles 6 15. ยทุธลลีาราชสหี ์Traditional 6

ประเภทประลองยทุธ 4 รุ่น ประเภทประลองยทุธ 3 รุ่น
1. รุน่ไมเ่กนิ 48 กก. 1. รุน่ไมเ่กนิ 48 กก.
2. รุน่ไมเ่กนิ 52 กก. 2. รุน่ไมเ่กนิ 52 กก.
3. รุน่ไมเ่กนิ 56 กก. 3. รุน่ไมเ่กนิ 56 กก.
4. รุน่ไมเ่กนิ 60 กก.

ต าแหน่งผูค้วบคมุทีม
 1. ผูจ้ดัการทมี

 2. ผูฝึ้กสอน

 3. ผูฝึ้กสอน

 4. ผูฝึ้กสอน

รวม

ส่งแข่งขนั ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน ส่งแข่งขนั

แบบแจ้งชนิด ประเภท และจ านวนนักกีฬา
(ENTRY FORM BY NUMBER)

(43)  วซูู

แยกประเภท
จ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขนั

แยกประเภท
จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั

ส่งเข้าแข่งขนัไม่เกิน

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2
2 2

2 2

2 2

1 ทมี (3 คน) 1 ทมี (3 คน)
1 ทมี (3 คน) 1 ทมี (3 คน)

2 2
2 2

1
1 1

6 (1 ทมี)

ส่งรายช่ือไม่เกิน ส่งรายช่ือจริง ส่งรายช่ือไม่เกิน ส่งรายช่ือจริง

6 (1 ทมี)

1

ส่งรายช่ือไม่เกิน ส่งรายช่ือจริง

1

1

1 1
1

5    นายกสมาคมกฬีาจงัหวดั/หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย …………………

     .............../...................................../...............

1 ลงชือ่.............................................................
1       (...............................................................)

ภาค จงัหวดั

ค ำชีแ้จง

***นักกฬีาทีส่มคัรเขา้รว่มการแขง่ขนัฯ ตอ้งปฏบิตัิ
ตามระเบยีบและกตกิาการแขง่ขนัฯอยา่งเครง่ครัด
และใหถ้อืค าตดัสนิในการแขง่ขนัเป็นทีส่ ิน้สดุ และ
ไมส่ามารถน าไปฟ้องรอ้งเรยีกคา่เสยีหายใดๆตอ่
กกท.ได ้ทัง้รอบคดัภาคและแหง่ชาติ



ชาย (ประเภทต่อสู้) ชาย  (ประเภทจบัลอ็ค)

ส่งเข้า
แข่งขนัไม่

ส่งแข่งขนั
ส่งเข้า

แข่งขนัไม่
ส่งแข่งขนั

1. น ้ำหนกัไมเ่กนิ 56 กก. 1 1. น ้ำหนกัไมเ่กนิ 56 กก. 1

2. น ้าหนกัไมเ่กนิ 56 - 62 กก. 1 2. น ้าหนกัไมเ่กนิ 56 - 62 กก. 1
3. น ้าหนกัไมเ่กนิ 62 - 69 กก. 1 3. น ้าหนกัไมเ่กนิ 62 - 69 กก. 1
4. น ้าหนกัไมเ่กนิ 69 - 77 กก. 1 4. น ้าหนกัไมเ่กนิ 69 - 77 กก. 1
5. น ้าหนกัไมเ่กนิ 77 - 85 กก. 1 5. น ้าหนกัไมเ่กนิ 77 - 85 กก. 1
6. น ้าหนกัไมเ่กนิ 85 - 94 กก. 1 6. น ้าหนกัไมเ่กนิ 85 - 94 กก. 1
7. น ้าหนกัเกนิ 94 กก. 1 7. น ้าหนกัเกนิ 94 กก. 1

รวม 7 รวม 7

    นายกสมาคมกฬีาจงัหวดั/หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย..............

แบบแจ้งชนิด ประเภท และจ านวนนักกีฬา
(ENTRY FORM BY NUMBER)

(44)  ยยิูตสู

แยกประเภท
จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั

แยกประเภท
จ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขนั

ลงชื่อ.............................................................

      (...............................................................)

     .............../...................................../...............

ภาค จงัหวดั

ค ำชีแ้จง

***นักกฬีาทีส่มคัรเขา้รว่มการแขง่ขนั
ฯ ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบและกตกิา         
การแขง่ขนัฯอยา่งเครง่ครัดและใหถ้อื     
ค าตัดสนิในการแขง่ขนัเป็นทีส่ ิน้สดุ 
และไมส่ามารถน าไปฟ้องรอ้งเรยีก
คา่เสยีหายใดๆตอ่ กกท.ได ้ทัง้รอบคัด
ภาคและแหง่ชาติ



หญิง (ประเภทต่อสู้) หญิง  (ประเภทจบัลอ็ค)

ส่งเข้า
แข่งขนัไม่

เกิน
ส่งแข่งขนั

ส่งเข้า
แข่งขนัไม่

เกิน

ส่งแข่งขนั

1. น ้ำหนกัไมเ่กนิ 49 กก. 1 1. น ้ำหนกัไมเ่กนิ 49 กก. 1

2. น ้าหนกัไมเ่กนิ 49 - 55 กก. 1 2. น ้าหนกัไมเ่กนิ 49 - 55 กก. 1
3. น ้าหนกัไมเ่กนิ 55 - 62 กก. 1 3. น ้าหนกัไมเ่กนิ 55 - 62 กก. 1
4. น ้าหนกัไมเ่กนิ 62 - 70 กก. 1 4. น ้าหนกัไมเ่กนิ 62 - 70 กก. 1
5. น ้าหนกัเกนิ 70 กก. 1 5. น ้าหนกัเกนิ 70 กก. 1

รวม 5 รวม 5

ชาย - หญิง (ประเภทต่อสู้) รวมนักกีฬา  (ไม่ซ า้)

ส่งเข้า
แข่งขนัไม่

เกิน
ส่งแข่งขนั

ส่งเข้า
แข่งขนัไม่

เกิน

ส่งแข่งขนั

1. Duo show system (ชำย) 2 1. นกักฬีาชาย 17

2. Duo show system (หญงิ) 2 2. นกักฬีาหญงิ 13

3. Duo show system (ชาย-หญงิ) 2 รวม 30

ต าแหน่งผูค้วบคมุทีม

1. ผูค้วบคุมทมีชาย
2. ผูค้วบคุมทมีหญงิ

รวม

แยกประเภท

จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั

แยกประเภท

จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั

จ านวนผูค้วบคมุทีม

แยกประเภท

จ านวนผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนั

แยกประเภท

จ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขนั

(44)  ยยิูตสู

แบบแจ้งชนิด ประเภท และจ านวนนักกีฬา
(ENTRY FORM BY NUMBER)

ภาค จงัหวดั

ลงชือ่.......................................................................

(.......................................................................)

นายกสมาคมกฬีาจังหวัด/หรอืผูท้ีไ่ดร้ับมอบหมาย.......

.............../...................................../...............
ค ำชีแ้จง

***นักกฬีาทีส่มคัรเขา้รว่มการแขง่ขนัฯ ตอ้งปฏบิตัิ
ตามระเบยีบและกตกิาการแขง่ขนัฯอยา่งเครง่ครัด
และใหถ้อืค าตดัสนิในการแขง่ขนัเป็นทีส่ ิน้สดุ และ
ไมส่ามารถน าไปฟ้องรอ้งเรยีกคา่เสยีหายใดๆตอ่
กกท.ได ้ทัง้รอบคดัภาคและแหง่ชาติ


