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ท่ี  สยท.  064 / 2560 
 
               30  มีนาคม  2560 
 
เรื่อง ขอเชิญสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬายูโดยุวชน เยาวชนชิงแชมปประเทศไทย ครั้งท่ี 21  
 ประจําป 2560 และการแขงขันกีฬายูโดประชาชนชิงแชมปประเทศไทย ครั้งท่ี 7 ประจําป 2560 
  
เรียน  
 
ส่ิงท่ีสงมาดวย    1.  ระเบียบการแขงขัน 
  2.  แบบฟอรมใบสมัคร 
 
    ตามท่ี  สมาคมกีฬายูโดแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ จะจัดการแขงขันกีฬายูโดเยาวชน 
ชิงแชมปประเทศไทย ครั้งท่ี 21 ประจําป 2560 และการแขงขันกีฬายูโดประชาชนชิงแชมปประเทศไทย ครั้งท่ี 7 
ประจําป 2560 ณ ศูนยกีฬาในรม มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม ระหวางวันท่ี 27 - 30 เมษายน 2560 
เพื่อเปนการพัฒนานักกีฬายูโด ระดับเยาวชน และประชาชน นั้น 
    เพื่อการนี้ สมาคมกีฬายูโดแหงประเทศไทยฯ  จึงใครขอเชิญสงนักกีฬา และเจาหนาท่ีเขา 
รวมการแขงขันตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว  รายละเอียดดังแนบ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และพิจารณาดําเนินการตอไป 
                           

       ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                       
 
                              ( หัสบดินทร  โรจนชีวะ ) 
                      นายกสมาคมกีฬายูโดแหงประเทศไทย 
                                                                     ในพระบรมราชูปถัมภ 
 



                 

ระเบียบการแขงขันกีฬายูโดยุวชน เยาวชนชิงแชมปประเทศไทย คร้ังท่ี 21 ประจําป 2560 
และ การแขงขันกีฬายูโดประชาชนชิงแชมปประเทศไทย คร้ังท่ี 7 ประจําป 2560 

ระหวางวันท่ี 27 – 30 เมษายน พ.ศ. 2560 
ณ ศูนยกีฬาในรม มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม  

1. เจาของโครงการและผูดําเนินงานจัดการแขงขัน 
1.1  สมาคมกีฬายูโดแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
1.2  มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 

2. คุณสมบัติของนักกีฬา 
2.1 ตองเปนนักกีฬาท่ีอยูในสังกัดหนวยงานราชการ สถาบันการศึกษา สโมสร ชมรม ศูนยเยาวชน บริษัท หางราน 

สมาคมกีฬาจังหวัด หรือสมาคมสงเสริมกีฬาจังหวัด เพียงสังกัดเดียวเทานั้น 
2.2 อายุของผูสมัคร 

2.2.1  รุนอายุไมเกิน 14 ป  
 (เกิดต้ังแต 1 มกราคม พ.ศ. 2546) 

2.2.2  รุนอายุมากกวา 14 แตไมเกิน 18 ป  
 (เกิดต้ังแต 1 มกราคม พ.ศ. 2542 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545  ) 

2.2.3  รุนอายุมากกวา 18 ปข้ึนไป 
 (ตองเกิดกอน 1 มกราคม พ.ศ. 2542) 

2.2.4  ประเภททาทุมมาตรฐาน Nage-No-Kata และ Ju-No-Kata อายุไมเกิน 16 ป 
 (เกิดต้ังแต 1 มกราคม พ.ศ. 2544 )     

2.2.5  ประเภททาทุมมาตรฐาน Nage-No-Kata และ Ju-No-Kata อายุมากกวา 16 ป  
(ตองเกิดกอน 1 มกราคม พ.ศ. 2544) 

2.3 นักกีฬาทุกประเภทในการแขงขันนี้ตองไมเปนนกักีฬาทีมชาติไทยซึ่งเขารวมการแขงขันยูโดรายการ  
   เอเช่ียนมาเช่ียลอารทเกมส, ซีเกมส, เอเช่ียนเกมส, โอลิมปคเกมส, ชิงแชมปเอเชีย และชิงแชมปโลก        

2.4   นักกีฬา 1 คน เขาแขงขันไดเพียงรุนเดียวเทานั้น 
2.5   นักกีฬา 1 คน เขาแขงขันไดเพียง 1 ระดับอายุเทานั้น 
2.6   นักกีฬาท่ีแขงประเภทบุคคล สามารถเขารวมการแขงขันประเภททาทุมมาตรฐานได 
2.7   นักกีฬาประเภททาทุมมาตรฐาน สงนักกีฬาเขารวมการแขงขันไดไมจํากัดจํานวนทีม  

3. สถานท่ีแขงขัน   
     แขงขัน ณ ศูนยกีฬาในรม มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม  

4. การแบงประเภทนักกีฬา 
4.1 ประเภททาทุมมาตรฐาน ดังนี้ 

4.1.1 Nage-No-Kata ทาทุมมาตรฐานชาย 5 ชุด  อายุไมเกิน 16 ป 
4.1.2 Ju-No-Kata ทาทุมมาตรฐานหญิง 3 ชุด  อายุไมเกิน 16 ป 
4.1.3 Nage-No-Kata ทาทุมมาตรฐานชาย 5 ชุด  อายุมากกวา 16 ป 
4.1.4 Ju-No-Kata ทาทุมมาตรฐานหญิง 3 ชุด  อายุมากกวา 16 ป 
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4.2 ประเภทบุคคล แบงรุนน้ําหนัก ดังนี้ 
 

ระดับอายุไมเกิน 14  ป 
บุคคลชาย บุคคลหญิง 

1 น้ําหนักไมเกิน 35 กก. 1 น้ําหนักไมเกิน 30 กก. 
2 น้ําหนักมากกวา 35  กก.แตไมเกิน 40 กก. 2 น้ําหนักมากกวา 30 กก.แตไมเกิน 34 กก. 
3 น้ําหนักมากกวา 40 กก.แตไมเกิน 45 กก. 3 น้ําหนักมากกวา 34 กก.แตไมเกิน 38 กก. 
4 น้ําหนักมากกวา 45 กก.แตไมเกิน 50 กก. 4 น้ําหนักมากกวา 38 กก.แตไมเกิน  42 กก. 
5 น้ําหนักมากกวา 50 กก.แตไมเกิน 55 กก. 5 น้ําหนักมากกวา 42 กก.แตไมเกิน  45 กก. 
6 น้ําหนักมากกวา 55 กก.แตไมเกิน 60 กก. 6 น้ําหนักมากกวา 45 กก.แตไมเกิน 48 กก. 
7 น้ําหนักมากกวา 60 กก.แตไมเกิน 66 กก. 7 น้ําหนักมากกวา 48 กก.แตไมเกิน 52 กก. 
8 น้ําหนักมากกวา 66 กก.แตไมเกิน 73 กก. 8 น้ําหนักมากกวา 52 กก.แตไมเกิน 57 กก. 
9 น้ําหนักมากกวา 73 กก.แตไมเกิน 81 กก. 9 น้ําหนักมากกวา 57 กก. แตไมเกิน 63 กก. 
10 น้ําหนักมากกวา 81 กก.แตไมเกิน 90 กก. 10 น้ําหนักมากกวา 63 กก.แตไมเกิน 70 กก. 
11 น้ําหนักมากกวา 90 กก. ข้ึนไป 11 น้ําหนักมากกวา 70 กก. ข้ึนไป 

ระดับอายุมากกวา 14 ป แตไมเกิน 18 ป 
บุคคลชาย บุคคลหญิง 

1 น้ําหนักไมเกิน 50 กก. 1 น้ําหนักไมเกิน 42 กก. 
2 น้ําหนักมากกวา 50 กก.แตไมเกิน 55 กก. 2 น้ําหนักมากกวา 42 กก.แตไมเกิน 45 กก. 
3 น้ําหนักมากกวา 55 กก.แตไมเกิน 60 กก. 3 น้ําหนักมากกวา 45 กก.แตไมเกิน 48 กก. 
4 น้ําหนักมากกวา 60 กก.แตไมเกิน 66 กก. 4 น้ําหนักมากกวา 48 กก.แตไมเกิน 52 กก. 
5 น้ําหนักมากกวา 66 กก.แตไมเกิน 73 กก. 5 น้ําหนักมากกวา 52 กก.แตไมเกิน 57 กก. 
6 น้ําหนักมากกวา 73 กก.แตไมเกิน 81 กก. 6 น้ําหนักมากกวา 57 กก.แตไมเกิน 63 กก. 
7 น้ําหนักมากกวา 81 กก.แตไมเกิน 90 กก. 7 น้ําหนักมากกวา 63 กก.แตไมเกิน 70 กก. 
8 น้ําหนักมากกวา 90 กก.แตไมเกิน 100 กก. 8 น้ําหนักมากกวา 70 กก.แตไมเกิน 78 กก. 
9 น้ําหนักมากกวา 100 กก. ข้ึนไป 9 น้ําหนักมากกวา 78 กก. ข้ึนไป 

ระดับอายุมากกวา 18 ปข้ึนไป 
บุคคลชาย บุคคลหญิง 

1 น้ําหนักไมเกิน 50 กก. 1 น้ําหนักไมเกิน 42 กก. 
2 น้ําหนักมากกวา 50 กก.แตไมเกิน 55 กก. 2 น้ําหนักมากกวา 42 กก.แตไมเกิน 45 กก. 
3 น้ําหนักมากกวา 55 กก.แตไมเกิน 60 กก. 3 น้ําหนักมากกวา 45 กก.แตไมเกิน 48 กก. 
4 น้ําหนักมากกวา 60 กก.แตไมเกิน 66 กก. 4 น้ําหนักมากกวา 48 กก.แตไมเกิน 52 กก. 
5 น้ําหนักมากกวา 66 กก.แตไมเกิน 73 กก. 5 น้ําหนักมากกวา 52 กก.แตไมเกิน 57 กก. 
6 น้ําหนักมากกวา 73 กก.แตไมเกิน 81 กก. 6 น้ําหนักมากกวา 57 กก.แตไมเกิน 63 กก. 
7 น้ําหนักมากกวา 81 กก.แตไมเกิน 90 กก. 7 น้ําหนักมากกวา 63 กก.แตไมเกิน 70 กก. 
8 น้ําหนักมากกวา 90 กก.แตไมเกิน 100 กก. 8 น้ําหนักมากกวา 70 กก.แตไมเกิน 78 กก. 
9 น้ําหนักมากกวา 100 กก. ข้ึนไป 9 น้ําหนักมากกวา 78 กก. ข้ึนไป 
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5. วิธีจัดการแขงขัน 
5.1 ใชการแขงขันระบบแพคัดออก (รองชนะเลิศอันดับ 2 มี 2 รางวัล)  
5.2 ในกรณีท่ีรุนน้ําหนักใดมีนักกีฬาสมัครเขาแขงขันไมถึง 5 คน จะไมจัดการแขงขันในรุนน้ําหนักนัน้ และหากนักกีฬามี

ความประสงคจะแขงขันจะเล่ือนนักกีฬานั้นข้ึนไปแขงขันในรุนท่ีน้ําหนักสูงกวาแทน 
5.3 ในกรณีท่ีรุนน้ําหนักใดมีนักกีฬาไมถึง 6 คน ใชการแขงขันแบบพบกันหมด(รองชนะเลิศอันดับ 2 มี 1 รางวัล 
5.4 ประเภทอายุไมเกิน 14 ป ใชเวลาในการแขงขันผูชาย 3 นาที , ผูหญิง 3 นาที  ทุกรอบทุกยก 
5.5 ประเภทอายุมากกวา 14 ป แตไมเกิน 18 ป ใชเวลาในการแขงขันผูชาย 4 นาที , ผูหญิง 4 นาที  ทุกรอบทุกยก 
5.6 ประเภทอายุมากกวา 18 ป  ใชเวลาในการแขงขันผูชาย 4 นาที , ผูหญิง 4 นาที  ทุกรอบทุกยก 
5.7 ประเภททาทุมมาตรฐาน Nage-No-Kata และ Ju-No-Kata  

ใชวิธีจัดการแขงขันแบบ แบงออกเปนสองสาย A และ B คูท่ีมีคะแนนเปนอันดับท่ี 2 ของท้ัง 2 สาย จะไดรับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 (เหรียญทองแดง) สวนคูท่ีมีคะแนนเปนท่ี 1 ในสาย A และ B จะทําการแขงขันกันใน 
รอบชิงชนะเลิศตอไป  

6. การช่ังน้ําหนัก  ทําการช่ังน้ําหนัก ณ  ศูนยกีฬาในรม มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม 
วันท่ี 27  เมษายน พ.ศ. 2560   

เวลา 15.00 – 16.00 น.  -  ประเภทอายุไมเกิน 14 ป ช่ังน้ําหนัก  ทุกรุน (ชาย-หญิง)  
วันท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2560  

เวลา 15.00 – 16.00 น.  -  ประเภทอายุมากกวา 14 ป แตไมเกิน 18 ป (ชาย-หญิง)  
วันท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2560  

เวลา 15.00 – 16.00  -  ประเภทอายุมากกวา 18 ป ข้ึนไป (ชาย-หญิง)  

7.  การประชุมผูจัดการทีม ณ ศูนยกีฬาในรม มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม 
      7.1 วันท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2560 

 เวลา 10.00 - 12.00 น. - ลงทะเบียนสมัครเขารวมการแขงขัน 
     - ประชุมผูจัดการทีม และจับฉลากแบงสาย    
 เวลา 14.00 น.  เริ่มการแขงขัน ณ ศูนยกีฬาในรม มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ   วิทยาเขตสะพานใหม 
   -  ประเภททาทุมมาตรฐาน Nage-No-Kata และ Ju-No-Kata อายุไมเกิน 16 ป 

-  ประเภททาทุมมาตรฐาน Nage-No-Kata และ Ju-No-Kata อายุมากกวา 16 ป 
8.  กําหนดการแขงขัน 

วันท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2560 

เวลา 14.00 น.  เริ่มการแขงขัน ณ ศูนยกีฬาในรม มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ   วิทยาเขตสะพานใหม 
   -  ประเภททาทุมมาตรฐาน Nage-No-Kata และ Ju-No-Kata  
เวลา 15.00 – 16.00 น. ช่ังน้ําหนัก ณ  ศูนยกีฬาในรม มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ   วิทยาเขตสะพานใหม 

      -   ประเภทอายุไมเกิน 14 ป  ทุกรุน (ชาย,หญิง) 
    วันท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2560 

เวลา 9.00 น   เริ่มการแขงขัน ณ ศูนยกีฬาในรม มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ   วิทยาเขตสะพานใหม 
   -  ประเภทอายุไมเกิน 14 ป  ทุกรุนน้ําหนัก (ชาย,หญิง)  
เวลา 15.00 – 16.00 น. -  ช่ังน้ําหนัก ณ ศูนยกีฬาในรม มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ   วิทยาเขตสะพานใหม-      
      ประเภทอายุมากกวา 14 ป แตไมเกิน 18 ป ทุกรุน (ชาย-หญิง) 
เวลา 17.00 น.    พิธีมอบเหรียญรางวัล 
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    วันท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2560 
เวลา 9.00 น   เริ่มการแขงขัน ณ ศูนยกีฬาในรม มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ   วิทยาเขตสะพานใหม 
   -  ประเภทอายุมากกวา 14 ป แตไมเกิน 18 ป ทุกรุนน้ําหนัก (ชาย,หญิง)  
เวลา 15.00 – 16.00 น. -  ช่ังน้ําหนัก ณ ศูนยกีฬาในรม มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ   วิทยาเขตสะพานใหม 

-  ประเภทรุนอายุ 18 ปข้ึนไป ทุกรุน (ชาย,หญิง) 
 เวลา 17.00 น.  พิธีมอบเหรียญรางวัล 

วันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2560 
เวลา 9.00 น   เริ่มการแขงขัน ณ ศูนยกีฬาในรม มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ   วิทยาเขตสะพานใหม 
   - ประเภทรุนอายุ 18 ปข้ึนไป ทุกรุนน้ําหนัก (ชาย,หญิง) 
เวลา 17.00 น.  พิธีมอบเหรียญรางวัล 

9.  คาสมัครแขงขัน 
9.1  คาสมัครประเภทบุคคล คนละ 100 บาท 
9.2  คาสมัครประเภททาทุมมาตรฐาน Nage-No-Kata และ Ju-No-Kata คูละ 200 บาท 

10. หลักฐานการสมัคร 
10.1 ผูสมัครกรอกใบสมัครดวยตนเอง ประเภทอายุไมเกิน 14 ป และประเภทอายุมากกวา 14 ป แตไมเกิน 18 ป ตองมี

คํายินยอมจากผูปกครองใหเขารวมการแขงขันได 
10.2 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป 
10.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสูติบัตร (รับรองสําเนาโดยผูมีอํานาจสูงสุดหรือผูแทนของหนวยงาน 

ราชการ สถาบันการศึกษา สโมสร ชมรม ศูนยเยาวชน บริษัท หางราน สมาคมกีฬาจังหวัด หรือ    
สมาคมสงเสริมกีฬาจังหวัด) 

10.4 บัญชีรายช่ือนักกีฬายูโด และเจาหนาท่ี 
10.5 แผงรูปนักกีฬายูโดและเจาหนาท่ี 
 
***หมายเหตุ    

หากมีการปลอมแปลงหรือแกไขเอกสารทางราชการท่ีใชประกอบการสมัครแขงขัน คณะกรรมการจัดการแขงขัน 
จะดําเนินการตัดสิทธิ์นักกีฬาและผูฝกสอนจากการแขงขันทันที และ นอกจากนี้สมาคมกีฬายูโดแหงประเทศไทยฯ  จะ
ดําเนินการตัดสิทธิ์นักกีฬาและผูฝกสอนจากการแขงขันท่ีสมาคมยูโดแหงประเทศไทยฯ เปนผูจัดการแขงขัน และมีหนังสือ
แจงไปยังตนสังกัด และการกีฬาแหงประเทศไทย เพื่อลงโทษและตัดสิทธิ์จากการแขงขันอื่นๆ ตอไป 

11. กําหนดการสงใบสมัคร 
11.1 สงเอกสารใบสมัครพรอมรายช่ือและแผงรูปไดภายในวันท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2560 
11.2 สถานท่ีสงใบสมัคร 

สมาคมกีฬายูโดแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
286 ราชมังคลากีฬาสถาน โซน E หอง 230 การกีฬาแหงประเทศไทย ถนนรามคําแหง  
แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240         หรือ  
นางสาวสมนิด เลิศอรามแสง เบอรโทรศัพท 02-3692187  E-mail : judo.thiland@yahoo.com 
นางสาวกนกจรรย คําดี เบอรโทรศัพท 02-3691514  E-mail : judo.thiland@yahoo.com  
 
 

mailto:judo.thiland@yahoo.com
mailto:judo.thiland@yahoo.com
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12. รางวัลการแขงขัน 

12.1 รางวัลสําหรับนักกีฬาประเภทบุคคล  
ชนะเลิศ  เหรียญกระไหลทอง และเกียรติบัตร 
รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญกระไหลเงิน และเกียรติบัตร 
รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญกระไหลทองแดง และเกียรติบัตร(ครองรวม) 

12.2 ประเภททาทุมมาตรฐาน 
ชนะเลิศ  เหรียญกระไหลทอง ถวยรางวัล และเกียรติบัตร 
รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญกระไหลเงิน และเกียรติบัตร 
รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญกระไหลทองแดง และเกียรติบัตร(ครองรวม) 

12.3 ถวยรางวัลสําหรับทีม 
12.3.1     ถวยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมประเภทบุคคลชาย รุนอายุไมเกิน 14 ป  
12.3.2   ถวยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมประเภทบุคคลหญิง รุนอายไุมเกิน 14 ป 
12.3.3   ถวยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมประเภทบุคคลชาย รุนอายุมากกวา 14 ป แตไมเกิน 18 ป  
12.3.4   ถวยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมประเภทบุคคลหญิง รุนอายุมากกวา 14 ป แตไมเกิน 18 ป 
12.3.5     ถวยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมประเภทบุคคลชาย รุนอายุมากกวา 18 ปข้ึนไป 
12.3.6   ถวยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมประเภทบุคคลหญิง รุนอายุมากกวา 18 ปข้ึนไป 
12.3.7   ถวยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ประเภทบุคคลชาย รุนอายุไมเกิน 14 ป 
12.3.8   ถวยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ประเภทบุคคลหญิง รุนอายุไมเกิน 14 ป 
12.3.9   ถวยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ประเภทบุคคลชาย รุนอายุมากกวา 14 ป แตไมเกิน 18 ป 
12.3.10   ถวยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ประเภทบุคคลหญิง รุนอายุมากกวา 14 ป แตไมเกิน 18 ป 
12.3.11   ถวยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ประเภทบุคคลชาย รุนอายุมากกวา 18 ปข้ึนไป 
12.3.12   ถวยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ประเภทบุคคลหญิง รุนอายุมากกวา 18 ปข้ึนไป 
12.3.13   ถวยรางวัลผูฝกสอนยูโดยอดเยี่ยมชาย 
12.3.14     ถวยรางวัลผูฝกสอนยูโดยอดเยี่ยมหญิง 

13. ท่ีพัก สามารถเขาพักไดประมาณ 150 คน 
สํารองท่ีพักไดท่ี สมาคมกีฬายูโดแหงประเทศไทย 02-3692187,02-3691514 
อัตราคาท่ีพัก  200 บาท/คน หองแอร ตลอดการแขงขัน (เตรียมเครื่องนอนมาเอง) 

14. การรักษาพยาบาล   
ฝายจัดการแขงขันจะดูแลรับผิดชอบการปฐมพยาบาลเบ้ืองตนเทานั้น หากตองเขารับการรักษาพยาบาล ทุกทีมฯ 

จะตองรับผิดชอบคาใชจายเอง 
15. ผูประสานงานโครงการ 

15.1 นางสาวกนกจรรย คําดี   เบอรโทรศัพท 02-3691514   
15.2 นายภาณุพงษ  โปรเฑียรณ เบอรโทรศัพท 02-3190207 

 สมาคมกีฬายูโดแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
      286 การกีฬาแหงประเทศไทย หัวหมาก บางกะป กรุงเทพฯ 10240 
      โทรศัพท 02-369-2187, 02-3190207  โทรสาร 02-369-1514                         
                                           

****************************** 
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รายชื่อเจาหนาที่ และนักกีฬา  
ประเภททาทุมมาตรฐานชาย Nage-No-Kata  

 ชาย Nage-No-Kata  อายุไมเกิน 16 ป     ชาย Nage-No-Kata  อายุมากกวา 16 ป 

**** กรุณาทําเครื่องหมาย × ในชอง   ท่ีเลือก**** 

ช่ือทีม ............................................................. สังกัดของทีม........................................................................................ 
สถานท่ีติดตอโดยละเอียด.............................................................................................................................................. 
.................................................................................................................... โทรศัพท .................................................... 

 
เจาหนาท่ี 
ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ-สกุล(ตัวบรรจง) ตําแหนง 

1  ผูจัดการทีม 
2  ผูฝกสอน 
3  ผูฝกสอน 

 
นักกีฬา 

คูท่ี ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล (ตัวบรรจง) วัน / เดือน / ป เกิด 

1 
TORI   
UKE   

2 
TORI   
UKE   

3 
TORI   
UKE   

4 
TORI   
UKE   

 

      ลงช่ือ ........................................................ 
                                 (......................................................) 

      ผูจัดการทีม/ผูฝกสอนทีม 
 
 
หมายเหตุ  กรุณาเขียนตัวบรรจงหรือพิมพ (เพ่ือประโยชนในการออกเกียรติบัตรอยางถูกตอง) 
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แผงรูปเจาหนาที่ และนักกีฬา ประเภททาทุมมาตรฐาน  
 

 ชาย Nage-No-Kata  อายุไมเกิน 16 ป     ชาย Nage-No-Kata  อายุมากกวา 16 ป 

**** กรุณาทําเครื่องหมาย × ในชอง   ท่ีเลือก**** 
 
ช่ือทีม .......................................................................... สังกัดของทีม ............................................................................ 
สถานท่ีติดตอโดยละเอียด............................................................................................................................................... 
...................................................................................................... ...........โทรศัพท….................................................... 
 

เจาหนาท่ี 
ผูจัดการทีม ผูฝกสอน ผูฝกสอน 

 
 
 
 
 
ช่ือ-สกุล........................................ 

 
 
 
 
 
ช่ือ-สกุล........................................ 

 
 
 
 
 
ช่ือ-สกุล........................................ 

 
คูท่ี 1  คูท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 

    

TORI UKE  TORI UKE 
    ช่ือ-สกุล.................................     ช่ือ-สกุล.................................   ช่ือ-สกุล............................... ช่ือ-สกุล................................. 

 
คูท่ี 3  คูท่ี 4 

 
 
 
 
 
 
 

    

TORI UKE  TORI UKE 
    ช่ือ-สกุล.................................     ช่ือ-สกุล.................................   ช่ือ-สกุล............................... ช่ือ-สกุล................................. 
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ใบสมัครเขาแขงขันกีฬายูโดประเภททาทุมมาตรฐาน 

ในการแขงขันกีฬายูโดยุวชน เยาวชนชิงแชมปประเทศไทย ครั้งท่ี 21 ประจําป 2560 
และการแขงขันกีฬายูโดประชาชนชิงแชมปประเทศไทย ครั้งท่ี 7 ประจําป 2560 

*********************** 
 

1.  ประวัติสวนตัว 
   ช่ือ (ด.ช./นาย) ...................................... สกุล ....................................... เพศ    ชาย   หญิง 
สัญชาติ .................. เกิดวันท่ี ........... เดือน ................................. พ.ศ. ............... หมูเลือด ................ 
เลขท่ีประจําตัวประชาชน  -  -  - - 
สถานท่ีศึกษา........................................................................................................................................................ 
ต้ังอยูเลขท่ี ................ ถนน ................................ ตําบล/แขวง ............................ อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด 
............................. รหัสไปรษณีย .............. โทรศัพท ................................ โทรสาร ........................... 
2.  การสมัครเขารวมการแขงขัน 
   ขาพเจาปจจุบัน  อยูบานเลขท่ี ............... หมูท่ี ............. ตรอก/ซอย …..............ถนน ...............................ตําบล/
แขวง .................................................. อําเภอ/เขต ................................จังหวัด .......................................... รหัสไปรษณีย 
................โทรศัพท ................................... โทรสาร .................................. 
มีความประสงคสมัครเขาแขงขันยูโดยุวชน เยาวชนชิงแชมปประเทศไทย  ครั้งท่ี 21 ประจําป 2560 และ การแขงขันกีฬา
ยูโดประชาชนชิงแชมปประเทศไทย ครั้งท่ี 7 ประจําป 2560 
ช่ือทีม ................................................................................. สังกัดทีม ...................................................................................  
ประเภททาทุมมาตรฐาน  ชาย Nage-No-Kata  อายุไมเกิน 16 ป     หญิง Ju-No-Kata  อายุไมเกิน 16 ป 

 ชาย Nage-No-Kata  อายุมากกวา 16 ป    หญิง Ju-No-Kata  อายุมากกวา 16 ป 

 

หมายเหตุ  กรุณาทําเครื่องหมาย × ในชอง   ที่เลือก 
 

ลงช่ือ.............................................................ผูสมัคร 
                             (...........................................................) 
 
3.  คํายินยอมของผูปกครอง (สําหรับนักกีฬาอายุนอยกวา 20ป) 
   ขาพเจา ...................................................................... อยูบานเลขท่ี ....................... หมูท่ี .................. 
ถนน .............................. ตําบล/แขวง ...................................... อําเภอ/เขต ............................................. 
 จังหวัด ............................ รหัสไปรษณีย ..............................โทรศัพท ..................................................... 
 เปนผูปกครองของ..................................................................ไดทราบเกี่ยวกับระเบียบการแขงขันยูโดยุวชน เยาวชนชิงแชมป
ประเทศไทย ครั้งท่ี 21 ประจําป 2560 และ การแขงขันกีฬายูโดประชาชนชิงแชมปประเทศไทย ครั้งท่ี 7 
ประจําป 2560  ยินดี และอนุญาตให ......................................................สมัครเขาแขงขันและลงแขงขันดังกลาวได 
 
 

     ลงช่ือ.................................................................ผูปกครอง 
                   (...........................................................) 
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รายช่ือเจาหนาท่ี และนักกีฬา ประเภททาทุมมาตรฐาน 
              หญิง Ju-No-Kata  อายุไมเกนิ 16 ป   หญิง Ju-No-Kata  อายุมากกวา 16 ป 

**** กรุณาทําเครื่องหมาย × ในชอง   ท่ีเลือก**** 

ช่ือทีม ............................................................. สังกัดของทีม ....................................................................................... 
สถานท่ีติดตอโดยละเอียด ..................................................................................................... ....................................... 
.................................................................................................................... โทรศัพท .................................................. 
เจาหนาที 
ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล(ตัวบรรจง) ตําแหนง 

1  ผูจัดการทีม 
2  ผูฝกสอน 
3  ผูฝกสอน 

 
นักกีฬา 

คูท่ี ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล (ตัวบรรจง) วัน / เดือน / ป เกิด 

1 
TORI   
UKE   

2 
TORI   
UKE   

3 
TORI   
UKE   

4 
TORI   
UKE   

 
 

             ลงช่ือ ........................................................ 
                                        (......................................................) 

ผูจัดการทีม/ผูฝกสอน ทีม....................................................... 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  กรุณาเขียนตัวบรรจงหรือพิมพ (เพือ่ประโยชนในการออกเกียรติบัตรอยางถูกตอง) 
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แผงรูปเจาหนาท่ี และนักกีฬา ประเภททาทุมมาตรฐาน 

              หญิง Ju-No-Kata  อายุไมเกิน 16 ป   หญิง Ju-No-Kata  อายุมากกวา 16 ป 

**** กรุณาทําเครื่องหมาย × ในชอง   ท่ีเลือก**** 
 

ช่ือทีม .......................................................................... สังกัดของทีม ............................................................................ 
สถานท่ีติดตอโดยละเอียด .............................................................................................................................................
โทรศัพท….................................................................................................................................................................... 
 

เจาหนาท่ี 
ผูจัดการทีม ผูฝกสอน ผูฝกสอน 

 
 
 
 
 
ช่ือ-สกุล........................................ 

 
 
 
 
 
ช่ือ-สกุล........................................ 

 
 
 
 
 
ช่ือ-สกุล........................................ 

 
คูท่ี 1  คูท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 

    

TORI UKE  TORI UKE 
    ช่ือ-สกุล.................................     ช่ือ-สกุล.................................   ช่ือ-สกุล............................... ช่ือ-สกุล................................. 

 
 

คูท่ี 3  คูท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 

    

TORI UKE  TORI UKE 
    ช่ือ-สกุล.................................     ช่ือ-สกุล.................................   ช่ือ-สกุล............................... ช่ือ-สกุล................................. 
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ใบสมัครเขาแขงขันกีฬายูโดประเภททาทุมมาตรฐาน 

ในการแขงขันกีฬายูโดยุวชน เยาวชนชิงแชมปประเทศไทย ครั้งท่ี 21 ประจําป 2560 
และการแขงขันกีฬายูโดประชาชนชิงแชมปประเทศไทย ครั้งท่ี 7 ประจําป 2560 

*********************** 
 

1.  ประวัติสวนตัว 
   ช่ือ (ด.ช./นาย) ...................................... สกุล ....................................... เพศ    ชาย   หญิง 
สัญชาติ .................. เกิดวันท่ี ........... เดือน ................................. พ.ศ. ............... หมูเลือด ................ 
เลขท่ีประจําตัวประชาชน  -  -  - - 
สถานท่ีศึกษา........................................................................................................................................................ 
ต้ังอยูเลขท่ี ................ ถนน ................................ ตําบล/แขวง ............................ อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด 
............................. รหัสไปรษณีย .............. โทรศัพท ................................ โทรสาร ........................... 
2.  การสมัครเขารวมการแขงขัน 
   ขาพเจาปจจุบัน  อยูบานเลขท่ี ............... หมูท่ี ............. ตรอก/ซอย …..............ถนน ...............................ตําบล/
แขวง .................................................. อําเภอ/เขต ................................จังหวัด .......................................... รหัสไปรษณีย 
................โทรศัพท ................................... โทรสาร .................................. 
มีความประสงคสมัครเขาแขงขันยูโดยุวชน เยาวชนชิงแชมปประเทศไทย  ครั้งท่ี 21 ประจําป 2560 และ การแขงขันกีฬา
ยูโดประชาชนชิงแชมปประเทศไทย ครั้งท่ี 7 ประจําป 2560 
ช่ือทีม ................................................................................. สังกัดทีม ...................................................................................  
ประเภททาทุมมาตรฐาน  ชาย Nage-No-Kata  อายุไมเกิน 16 ป     หญิง Ju-No-Kata  อายุไมเกิน 16 ป 

 ชาย Nage-No-Kata  อายุมากกวา 16 ป    หญิง Ju-No-Kata  อายุมากกวา 16 ป 

 

หมายเหตุ  กรุณาทําเครื่องหมาย × ในชอง   ที่เลือก 
 

ลงช่ือ.............................................................ผูสมัคร 
                             (...........................................................) 
 
3.  คํายินยอมของผูปกครอง (สําหรับนักกีฬาอายุนอยกวา 20ป) 
   ขาพเจา ...................................................................... อยูบานเลขท่ี ....................... หมูท่ี .................. 
ถนน .............................. ตําบล/แขวง ...................................... อําเภอ/เขต ............................................. 
 จังหวัด ............................ รหัสไปรษณีย ..............................โทรศัพท ..................................................... 
 เปนผูปกครองของ..................................................................ไดทราบเกี่ยวกับระเบียบการแขงขันยูโดยุวชน เยาวชนชิงแชมป
ประเทศไทย ครั้งท่ี 21 ประจําป 2560 และ การแขงขันกีฬายูโดประชาชนชิงแชมปประเทศไทย ครั้งท่ี 7 
ประจําป 2560  ยินดี และอนุญาตให ......................................................สมัครเขาแขงขันและลงแขงขันดังกลาวได 
 
 

     ลงช่ือ.................................................................ผูปกครอง 
                   (...........................................................) 

หมายเหตุ  กรุณาเขียนตัวบรรจงหรือพิมพ (เพือ่ประโยชนในการออกเกียรติบัตรอยางถูกตอง) 
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ใบสมัครเขาแขงขันยูโดรุนอายุไมเกิน 14 ป  

ในการแขงขันกีฬายูโดยุวชน เยาวชนชิงแชมปประเทศไทย ครั้งท่ี 21 ประจําป 2560 
 

*********************** 
1.  ประวัติสวนตัว 
   ช่ือ(ด.ช/ด.ญ./นาย/น.ส.) ............................................. สกุล .......................................... เพศ    ชาย   หญิง 
สัญชาติ .................. เกิดวันท่ี ........... เดือน ................................. พ.ศ. ............... หมูเลือด ................ 
เลขท่ีประจําตัวประชาชน  -  -  - - 
สถานท่ีศึกษา ................................................................................................................ .................................................. 
ต้ังอยูเลขท่ี ............... ถนน ............................. ตําบล/แขวง .................................. อําเภอ/เขต ...................................  
จังหวัด ................................ รหัสไปรษณีย ................. โทรศัพท ................................. โทรสาร ................................. 
 
2.  การสมัครเขารวมการแขงขัน 
   ขาพเจาปจจุบัน อยูบานเลขท่ี ............ หมูท่ี .................... ตรอก/ซอย …......................................................... 
ถนน ................................................... ตําบล/แขวง ....................................... อําเภอ/เขต ...........................................
จังหวัด ........................... รหัสไปรษณีย ...................... โทรศัพท .................................. โทรสาร ................................ 
มีความประสงคสมัครเขาแขงขันยูโดยุวชน เยาวชนชิงแชมปประเทศไทย  ครั้งท่ี 21 ประจําป 2560 
ช่ือทีม .............................................. สังกัดทีม .............................................................. รุนน้ําหนัก ............................. 
 

ลงช่ือ.............................................................ผูสมัคร 
              (...........................................................) 

 
 
3.  คํายินยอมของผูปกครอง 
   ขาพเจา........................................................................อยูบานเลขท่ี.......................... หมูท่ี ........................                
ถนน...........................................ตําบล/แขวง...............................................อําเภอ/เขต................................................             
จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย................................โทรศัพท ........................................................... 
เปนผูปกครองของ........................................................ไดทราบเกี่ยวกับระเบียบการแขงขันยูโดยุวชน เยาวชนชิงแชมปประเทศไทย 
ครั้งท่ี 21 ประจําป 2560 ยินดี และอนุญาตให..........................................................................................สมัครเขาแขงขัน
และลงแขงขันดังกลาวได 
 

     ลงช่ือ.................................................................ผูปกครอง 
               (...........................................................) 

 

 

 

หมายเหตุ  กรุณาเขียนตัวบรรจงหรือพิมพ (เพือ่ประโยชนในการออกเกียรติบัตรอยางถูกตอง) 
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ลงช่ือ...................................................................................... 

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

ผู้จดัการทีม/ผู้ ฝึกสอนทีม....................................................... 

รายช่ือเจาหนาท่ี และนักกีฬายูโด รุนอายุไมเกิน 14 ป 

ช่ือทีม .................................................................................. สังกัดของทีม .................................................................... 
สถานท่ีติดตอโดยละเอียด .............................................................................................................................................. 
........................................................................................................ โทรศัพท ............................................................... 
เจาหนาท่ี 
ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล(ตัวบรรจง) ตําแหนง 

1  ผูจัดการทีม 
2  ผูฝกสอน 
3  ผูฝกสอน 

นักกีฬาบุคคลชาย 
ลําดับท่ี ประเภท/รุนน้ําหนัก ช่ือ-สกุล(ตัวบรรจง) วัน / เดือน / ป เกิด 

1 น้ําหนักไมเกิน 35 กก.   
2 น้ําหนักมากกวา 35  กก.แตไมเกิน 40 กก.   
3 น้ําหนักมากกวา 40 กก.แตไมเกิน 45 กก.   
4 น้ําหนักมากกวา 45 กก.แตไมเกิน 50 กก.   
5 น้ําหนักมากกวา 50 กก.แตไมเกิน 55 กก.   
6 น้ําหนักมากกวา 55 กก.แตไมเกิน 60 กก.   
7 น้ําหนักมากกวา 60 กก.แตไมเกิน 66 กก.   
8 น้ําหนักมากกวา 66 กก.แตไมเกิน 73 กก.   
9 น้ําหนักมากกวา 73 กก.แตไมเกิน 81 กก.   
10 น้ําหนักมากกวา 81 กก.แตไมเกิน 90 กก.   
11 น้ําหนักมากกวา 90 กก. ข้ึนไป   

นักกีฬาบุคคลหญิง   
ลําดับท่ี ประเภท/รุนน้ําหนัก ช่ือ-สกุล(ตัวบรรจง) วัน / เดือน / ป เกิด 

1 น้ําหนักไมเกิน 30 กก.   
2 น้ําหนักมากกวา 30 กก.แตไมเกิน 34 กก.   
3 น้ําหนักมากกวา 34 กก.แตไมเกิน 38 กก.   
4 น้ําหนักมากกวา 38 กก.แตไมเกิน  42 กก.   
5 น้ําหนักมากกวา 42 กก.แตไมเกิน  45 กก.   
6 น้ําหนักมากกวา 45 กก.แตไมเกิน 48 กก.   
7 น้ําหนักมากกวา 48 กก.แตไมเกิน 52 กก.   
8 น้ําหนักมากกวา 52 กก.แตไมเกิน 57 กก.   
9 น้ําหนักมากกวา 57 กก. แตไมเกิน 63 กก.   
10 น้ําหนักมากกวา 63 กก.แตไมเกิน 70 กก.   
11 น้ําหนักมากกวา 70 กก. ข้ึนไป   

 
 
 
หมายเหตุ กรุณาเขียนตัวบรรจงหรือพิมพ 
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แผงรูปเจาหนาท่ี และนักกีฬายูโด รุนอายุไมเกิน 14 ป  

ช่ือทีม ..................................................................... สังกัดของทีม ................................................................................. 
สถานท่ีติดตอโดยละเอียด .............................................................................................................................................. 
............................................................................................................. โทรศัพท ......................................................... 

เจาหนาท่ี 
ผูจัดการทีม ผูฝกสอน ผูฝกสอน 

 
 
 
 
 
ช่ือ-สกุล........................................ 

 
 
 
 
 
ช่ือ-สกุล........................................ 

 
 
 
 
 
ช่ือ-สกุล........................................ 

นักกีฬาบุคคลชาย 
ไมเกิน 35 กก. มากกวา 35-40 กก. มากกวา 40-45 กก. 

 
 
 
 
 
ช่ือ-สกุล........................................ 

 
 
 
 
 
ช่ือ-สกุล........................................ 

 
 
 
 
 
ช่ือ-สกุล........................................ 

มากกวา 45-50 กก. มากกวา 50-55 กก. มากกวา 55-60 กก. 
 
 
 
 
 
ช่ือ-สกุล........................................ 

 
 
 
 
 
ช่ือ-สกุล........................................ 

 
 
 
 
 
ช่ือ-สกุล........................................ 

มากกวา 60-66 กก. มากกวา 66-73 กก. มากกวา 73-81 กก.  
 
 
 
 
 
ช่ือ-สกุล........................................ 

 
 
 
 
 
ช่ือ-สกุล........................................ 

 
 
 
 
 
ช่ือ-สกุล........................................ 

มากกวา 81-90 กก. มากกวา 90 กก. ข้ึนไป  
 
 
 
 
 
ช่ือ-สกุล........................................ 

 
 
 
 
 
ช่ือ-สกุล........................................ 
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แผงรูปเจาหนาท่ี และนักกีฬายูโด  รุนอายุไมเกิน 14 ป ( ตอ ) 

 
บุคคลหญิง 

ไมเกิน 30 กก. มากกวา 30-34 กก. มากกวา 34-38 กก. 
 
 
 
 
 
ช่ือ-สกุล........................................ 

 
 
 
 
 
ช่ือ-สกุล........................................ 

 
 
 
 
 
ช่ือ-สกุล........................................ 

 
มากกวา 38-42 กก. มากกวา 42-45 กก. มากกวา 45-48 กก. 

 
 
 
 
 
ช่ือ-สกุล........................................ 

 
 
 
 
 
ช่ือ-สกุล........................................ 

 
 
 
 
 
ช่ือ-สกุล........................................ 

 
มากกวา 48-52 กก.  มากกวา 52-57 กก. มากกวา 57-63 กก. 

 
 
 
 
 
ช่ือ-สกุล........................................ 

 
 
 
 
 
ช่ือ-สกุล........................................ 

 
 
 
 
 
ช่ือ-สกุล........................................ 

 
มากกวา 63-70 กก. มากกวา 70 กก. ข้ึนไป  

 
 
 
 
 
ช่ือ-สกุล........................................ 

 
 
 
 
 
ช่ือ-สกุล........................................ 

 

 
 

 
**************************** 
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ใบสมัครเขาแขงขันยูโดรุนอายุ14 ป แตไมเกิน  18 ป  

ในการแขงขันกีฬายูโดยุวชน เยาวชนชิงแชมปประเทศไทย ครั้งท่ี 21 ประจําป 2560 
 

*********************** 
1.  ประวัติสวนตัว 
   ช่ือ(นาย / น.ส.) ............................................. สกุล .......................................... เพศ    ชาย   หญิง 
สัญชาติ .................. เกิดวันท่ี ........... เดือน ................................. พ.ศ. ............... หมูเลือด ................ 
เลขท่ีประจําตัวประชาชน  -  -  - - 
สถานท่ีศึกษา ................................................................................................................ .................................................. 
ต้ังอยูเลขท่ี ............... ถนน ............................. ตําบล/แขวง .................................. อําเภอ/เขต ...................................  
จังหวัด ................................ รหัสไปรษณีย ................. โทรศัพท ................................. โทรสาร ................................. 
 
2.  การสมัครเขารวมการแขงขัน 
   ขาพเจาปจจุบัน อยูบานเลขท่ี ............ หมูท่ี .................... ตรอก/ซอย …......................................................... 
ถนน ................................................... ตําบล/แขวง ....................................... อําเภอ/เขต ...........................................
จังหวัด ........................... รหัสไปรษณีย ...................... โทรศัพท .................................. โทรสาร ................................ 
มีความประสงคสมัครเขาแขงขันยูโดยุวชน เยาวชนชิงแชมปประเทศไทย  ครั้งท่ี 21 ประจําป 2560 
ช่ือทีม .............................................. สังกัดทีม .............................................................. รุนน้ําหนัก ............................. 
 

ลงช่ือ.............................................................ผูสมัคร 
              (...........................................................) 

 
 
3.  คํายินยอมของผูปกครอง 
   ขาพเจา........................................................................อยูบานเลขท่ี.......................... หมูท่ี ........................                
ถนน...........................................ตําบล/แขวง...............................................อําเภอ/เขต................................................             
จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย................................โทรศัพท ........................................................... 
เปนผูปกครองของ........................................................ไดทราบเกี่ยวกับระเบียบการแขงขันยูโดยุวชน เยาวชนชิงแชมปประเทศไทย 
ครั้งท่ี 21 ประจําป 2560 ยินดี และอนุญาตให..........................................................................................สมัครเขาแขงขัน
และลงแขงขันดังกลาวได 
 

     ลงช่ือ.................................................................ผูปกครอง 
               (...........................................................) 
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ลงช่ือ...................................................................................... 

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

ผู้จดัการทีม/ผู้ ฝึกสอนทีม....................................................... 

 

รายช่ือเจาหนาท่ี และนักกีฬายูโด รุนอายุ 14 ป แตไมเกิน  18 ป  

ช่ือทีม .......................................................................... สังกัดของทีม .................................................................... 

สถานท่ีติดตอโดยละเอียด .............................................................................................................................................. 
........................................................................................................ โทรศัพท ............................................................... 
เจาหนาท่ี 
ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล(ตัวบรรจง) ตําแหนง 

1  ผูจัดการทีม 
2  ผูฝกสอน 
3  ผูฝกสอน 

นักกีฬาบุคคลชาย 
ลําดับท่ี ประเภท/รุนน้ําหนัก ช่ือ-สกุล(ตัวบรรจง) วัน / เดือน / ป เกิด 

1 ไมเกิน 50 กก.   
2 มากกวา 50 – 55 กก.   
3 มากกวา 55 – 60 กก.   
4 มากกวา 60 – 66 กก.   
5 มากกวา 66 – 73 กก.   
6 มากกวา 73 – 81 กก.   
7 มากกวา 81 - 90 กก.    
8 มากกวา 90 - 100 กก.   
9 มากกวา 100 กก.  ข้ึนไป   

นักกีฬาบุคคลหญิง   
1 ไมเกิน 42 กก.   
2 มากกวา 42 – 45 กก.   
3 มากกวา 45 – 48 กก.   
4 มากกวา 48 – 52 กก.   
5 มากกวา 52 – 57 กก.   
6 มากกวา 57 – 63 กก.   
7 มากกวา 63 – 70 กก.   
8 มากกวา 70 – 78 กก.   
9 มากกวา 78 กก.  ข้ึนไป   

 
 
 
 
 
หมายเหตุ กรุณาเขียนตัวบรรจงหรือพิมพ(มีผลกับการออกวุฒิบัตร) 
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แผงรูปเจาหนาท่ี และนักกีฬายูโด รุนอายุ14 ป แตไมเกิน  18 ป 

ช่ือทีม ..................................................................... สังกัดของทีม ................................................................................. 
สถานท่ีติดตอโดยละเอียด .............................................................................................................................................. 
............................................................................................................. โทรศัพท ......................................................... 

เจาหนาท่ี 
ผูจัดการทีม ผูฝกสอน ผูฝกสอน 

 
 
 
 
 
ช่ือ-สกุล........................................ 

 
 
 
 
 
ช่ือ-สกุล........................................ 

 
 
 
 
 
ช่ือ-สกุล........................................ 

 
นักกีฬาบุคคลชาย 

ไมเกิน 50 กก. มากกวา 50 – 55 กก. มากกวา 55 – 60 กก. 
 
 
 
 
 
ช่ือ-สกุล........................................ 

 
 
 
 
 
ช่ือ-สกุล........................................ 

 
 
 
 
 
ช่ือ-สกุล........................................ 

มากกวา 60 – 66 กก. มากกวา 66 – 73 กก. มากกวา 73 – 81 กก. 
 
 
 
 
 
ช่ือ-สกุล........................................ 

 
 
 
 
 
ช่ือ-สกุล........................................ 

 
 
 
 
 
ช่ือ-สกุล........................................ 

มากกวา 81- 90 กก. มากกวา 90- 100 กก. มากกวา 100 กก. ข้ึนไป 
 
 
 
 
 
ช่ือ-สกุล........................................ 

 
 
 
 
 
ช่ือ-สกุล........................................ 

 
 
 
 
 
ช่ือ-สกุล........................................ 
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แผงรูปเจาหนาท่ี และนักกีฬายูโด รุนอาย ุ14 ป แตไมเกิน  18 ป 

 
บุคคลหญิง 

ไมเกิน 42 กก. มากกวา 42 – 45 กก. มากกวา 45 – 48 กก. 
 
 
 
 
 
ช่ือ-สกุล........................................ 

 
 
 
 
 
ช่ือ-สกุล........................................ 

 
 
 
 
 
ช่ือ-สกุล........................................ 

 
มากกวา 48 – 52 กก. มากกวา 52 – 57 กก. มากกวา 57 – 63 กก. 

 
 
 
 
 
 
ช่ือ-สกุล........................................ 

 
 
 
 
 
 
ช่ือ-สกุล........................................ 

 
 
 
 
 
 
ช่ือ-สกุล........................................ 

 
มากกวา 63 - 70 กก.  มากกวา 70 - 78 กก. มากกวา 78 กก. ข้ึนไป 

 
 
 
 
 
 
ช่ือ-สกุล........................................ 

 
 
 
 
 
 
ช่ือ-สกุล........................................ 

 
 
 
 
 
 
ช่ือ-สกุล........................................ 

 
 
 
 

**************************** 
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ใบสมัครเขาแขงขันยูโดรุนอายุมากกวา  18 ปข้ึนไป  

ในการแขงขันกีฬายูโดประชาชนชิงแชมปประเทศไทย ครั้งท่ี 7ประจําป 2560 
 

*********************** 
1.  ประวัติสวนตัว 
   ช่ือ(นาย / น.ส.) ............................................. สกุล .......................................... เพศ    ชาย   หญิง 
สัญชาติ .................. เกิดวันท่ี ........... เดือน ................................. พ.ศ. ............... หมูเลือด ................ 
เลขท่ีประจําตัวประชาชน  -  -  - - 
สถานท่ีศึกษา ................................................................................................................ .................................................. 
ต้ังอยูเลขท่ี ............... ถนน ............................. ตําบล/แขวง .................................. อําเภอ/เขต ...................................  
จังหวัด ................................ รหัสไปรษณีย ................. โทรศัพท ................................. โทรสาร ................................. 
 
2.  การสมัครเขารวมการแขงขัน 
   ขาพเจาปจจุบัน อยูบานเลขท่ี ............ หมูท่ี .................... ตรอก/ซอย …......................................................... 
ถนน ................................................... ตําบล/แขวง ....................................... อําเภอ/เขต ...........................................
จังหวัด ........................... รหัสไปรษณีย ...................... โทรศัพท .................................. โทรสาร ................................ 
มีความประสงคสมัครเขารวมการแขงขันยูโดประชาชนชิงแชมปประเทศไทย  ครั้งท่ี 6 ประจําป 2559   
ช่ือทีม .............................................. สังกัดทีม .............................................................. รุนน้ําหนัก ............................. 
 

ลงช่ือ.............................................................ผูสมัคร 
              (...........................................................) 
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ลงช่ือ...................................................................................... 

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

ผู้จดัการทีม/ผู้ ฝึกสอนทีม....................................................... 

รายช่ือเจาหนาท่ี และนักกีฬายูโด รุนอายุมากกวา  18 ปข้ึนไป 

ช่ือทีม .................................................................................. สังกัดของทีม .................................................................... 
สถานท่ีติดตอโดยละเอียด .............................................................................................................................................. 
........................................................................................................ โทรศัพท ............................................................... 
เจาหนาท่ี 
ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล(ตัวบรรจง) ตําแหนง 

1  ผูจัดการทีม 
2  ผูฝกสอน 
3  ผูฝกสอน 

นักกีฬาบุคคลชาย 
ลําดับท่ี ประเภท/รุนน้ําหนัก ช่ือ-สกุล(ตัวบรรจง) วัน / เดือน / ป เกิด 

1 ไมเกิน 50 กก.   
2 มากกวา 50 – 55 กก.   
3 มากกวา 55 – 60 กก.   
4 มากกวา 60 – 66 กก.   
5 มากกวา 66 – 73 กก.   
6 มากกวา 73 – 81 กก.   
7 มากกวา 81 - 90 กก.    
8 มากกวา 90 - 100 กก.   
9 มากกวา 100 กก.  ข้ึนไป   

นักกีฬาบุคคลหญิง   
1 ไมเกิน 42 กก.   
2 มากกวา 42 – 45 กก.   
3 มากกวา 45 – 48 กก.   
4 มากกวา 48 – 52 กก.   
5 มากกวา 52 – 57 กก.   
6 มากกวา 57 – 63 กก.   
7 มากกวา 63 – 70 กก.   
8 มากกวา 70 – 78 กก.   
9 มากกวา 78 กก.  ข้ึนไป   

 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ กรุณาเขียนตัวบรรจงหรือพิมพ(มีผลกับการออกวุฒิบัตร) 
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แผงรูปเจาหนาท่ี และนักกีฬายูโด รุนอายุมากกวา 18 ปข้ึนไป 

ช่ือทีม ..................................................................... สังกัดของทีม ................................................................................. 
สถานท่ีติดตอโดยละเอียด .............................................................................................................................................. 
............................................................................................................. โทรศัพท ......................................................... 

เจาหนาท่ี 
ผูจัดการทีม ผูฝกสอน ผูฝกสอน 

 
 
 
 
 
ช่ือ-สกุล........................................ 

 
 
 
 
 
ช่ือ-สกุล........................................ 

 
 
 
 
 
ช่ือ-สกุล........................................ 

นักกีฬาบุคคลชาย 
ไมเกิน 50 กก. มากกวา 50 – 55 กก. มากกวา 55 – 60 กก. 

 
 
 
 
 
ช่ือ-สกุล........................................ 

 
 
 
 
 
ช่ือ-สกุล........................................ 

 
 
 
 
 
ช่ือ-สกุล........................................ 

มากกวา 60 – 66 กก. มากกวา 66 – 73 กก. มากกวา 73 – 81 กก. 
 
 
 
 
 
ช่ือ-สกุล........................................ 

 
 
 
 
 
ช่ือ-สกุล........................................ 

 
 
 
 
 
ช่ือ-สกุล........................................ 

มากกวา 81- 90 กก. มากกวา 90- 100 กก. มากกวา 100 กก. ข้ึนไป 
 
 
 
 
 
ช่ือ-สกุล........................................ 

 
 
 
 
 
ช่ือ-สกุล........................................ 

 
 
 
 
 
ช่ือ-สกุล........................................ 
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แผงรูปเจาหนาท่ี และนักกีฬายูโด รุนอายุมากกวา 18 ปข้ึนไป ( ตอ ) 

 
บุคคลหญิง 

ไมเกิน 42 กก. มากกวา 42 – 45 กก. มากกวา 45 – 48 กก. 
 
 
 
 
 
ช่ือ-สกุล........................................ 

 
 
 
 
 
ช่ือ-สกุล........................................ 

 
 
 
 
 
ช่ือ-สกุล........................................ 

 
มากกวา 48 – 52 กก. มากกวา 52 – 57 กก. มากกวา 57 – 63 กก. 

 
 
 
 
 
ช่ือ-สกุล........................................ 

 
 
 
 
 
ช่ือ-สกุล........................................ 

 
 
 
 
 
ช่ือ-สกุล........................................ 

 
มากกวา 63 - 70 กก.  มากกวา 70 - 78 กก. มากกวา 78 กก. ข้ึนไป 

 
 
 
 
 
ช่ือ-สกุล........................................ 

 
 
 
 
 
ช่ือ-สกุล........................................ 

 
 
 
 
 
ช่ือ-สกุล........................................ 

 
 
 
 

**************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

   

   


	บุคคลหญิง
	บุคคลชาย
	ระดับอายุมากกว่า 14 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี
	บุคคลหญิง
	ระดับอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป
	บุคคลหญิง
	TORI
	UKE
	TORI
	UKE
	TORI
	UKE
	TORI
	UKE
	TORI
	UKE
	TORI
	UKE
	TORI
	UKE
	TORI
	UKE
	นักกีฬาบุคคลหญิง
	นักกีฬาบุคคลหญิง
	นักกีฬาบุคคลหญิง


	รายชื่อเจ้าหน้าที่ และนักกีฬา
	ประเภทท่าทุ่มมาตรฐานชาย Nage-No-Kata
	( ชาย Nage-No-Kata  อายุไม่เกิน 16 ปี    ( ชาย Nage-No-Kata  อายุมากกว่า 16 ปี
	เจ้าหน้าที่

	( ชาย Nage-No-Kata  อายุไม่เกิน 16 ปี    ( ชาย Nage-No-Kata  อายุมากกว่า 16 ปี
	เจ้าหน้าที่

	ใบสมัครเข้าแข่งขันกีฬายูโดประเภทท่าทุ่มมาตรฐาน
	ในการแข่งขันกีฬายูโดยุวชน เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 21 ประจำปี 2560

	ประเภทท่าทุ่มมาตรฐาน ( ชาย Nage-No-Kata  อายุไม่เกิน 16 ปี    ( หญิง Ju-No-Kata  อายุไม่เกิน 16 ปี
	( ชาย Nage-No-Kata  อายุมากกว่า 16 ปี   ( หญิง Ju-No-Kata  อายุมากกว่า 16 ปี
	รายชื่อเจ้าหน้าที่ และนักกีฬา ประเภทท่าทุ่มมาตรฐาน
	( หญิง Ju-No-Kata  อายุไม่เกิน 16 ปี  ( หญิง Ju-No-Kata  อายุมากกว่า 16 ปี
	เจ้าหน้าที
	เจ้าหน้าที่

	ใบสมัครเข้าแข่งขันกีฬายูโดประเภทท่าทุ่มมาตรฐาน
	ในการแข่งขันกีฬายูโดยุวชน เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 21 ประจำปี 2560

	ประเภทท่าทุ่มมาตรฐาน ( ชาย Nage-No-Kata  อายุไม่เกิน 16 ปี    ( หญิง Ju-No-Kata  อายุไม่เกิน 16 ปี
	( ชาย Nage-No-Kata  อายุมากกว่า 16 ปี   ( หญิง Ju-No-Kata  อายุมากกว่า 16 ปี
	ใบสมัครเข้าแข่งขันยูโดรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
	ในการแข่งขันกีฬายูโดยุวชน เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 21 ประจำปี 2560

	รายชื่อเจ้าหน้าที่ และนักกีฬายูโด รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
	เจ้าหน้าที่
	เจ้าหน้าที่
	นักกีฬาบุคคลชาย
	บุคคลหญิง
	ใบสมัครเข้าแข่งขันยูโดรุ่นอายุ14 ปี แต่ไม่เกิน  18 ปี
	ในการแข่งขันกีฬายูโดยุวชน เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 21 ประจำปี 2560

	รายชื่อเจ้าหน้าที่ และนักกีฬายูโด รุ่นอายุ 14 ปี แต่ไม่เกิน  18 ปี
	ชื่อทีม .......................................................................... สังกัดของทีม ....................................................................
	เจ้าหน้าที่
	เจ้าหน้าที่
	นักกีฬาบุคคลชาย
	บุคคลหญิง
	ใบสมัครเข้าแข่งขันยูโดรุ่นอายุมากกว่า  18 ปีขึ้นไป
	ในการแข่งขันกีฬายูโดประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 7ประจำปี 2560

	รายชื่อเจ้าหน้าที่ และนักกีฬายูโด รุ่นอายุมากกว่า  18 ปีขึ้นไป
	เจ้าหน้าที่
	เจ้าหน้าที่
	นักกีฬาบุคคลชาย
	บุคคลหญิง




