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ที ่สยท. 192/2564 
 

        10  พฤศจิกายน  2564 
 

เรื่อง  ขอเชิญส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายูโดยุวชน เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจ าปี 2564 
และการแข่งขันกีฬายูโดประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 11 ประจ าปี 2564 
 

เรียน   
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. ระเบียบการแข่งขัน  
2. ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน  
 

ตามที่ สมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดการแข่งขันกีฬายูโดยุวชน 
เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจ าปี พ.ศ. 2564 และการแข่งขันกีฬายูโดประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย 
ครั้งที่ 11 ประจ าปี 2564 ระหว่างวันที่ 16 – 19 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ เพ่ือเป็นการพัฒนานักกีฬายูโดในระดับยุวชน เยาวชนและประชาชน ให้มีประสบการณ์
ในการแข่งขันกีฬาระดับชาติ และพัฒนาต่อเนื่องไปยังระดับนานาชาติ นั้น  

เพ่ือการนี้ สมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน 
ส่งนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาด าเนินการต่อไป  
 
  ขอแสดงความนับถือ        

  
         (นายหัสบดินทร์ โรจนชีวะ)  

                                                                 นายกสมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทย  
                                                                         ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 



   
   
 
 
 
 
  มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) 

การแข่งขันกีฬายูโดยุวชน เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย คร้ังที่ 25 ประจ าปี 2564 
และ การแข่งขันกีฬายูโดประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย คร้ังที่ 11 ประจ าปี 2564 

ระหว่างวันที่ 16 – 19 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์  

 

1. ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน รวมถึงเจ้าหน้าท่ีทุกคนท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขัน จะต้อง 
ไดรั้บวัคซีนโควิด-19 จ านวน 2 เข็ม และระยะเวลาการรับวัคซีนไม่ต่ ากว่า 14 วัน ก่อนวัน
แข่งขัน หากได้รับโควิด-19 จ านวน 1 เข็ม ต้องท าการตรวจ PCR Test ผลการตรวจต้อง
ไม่เกิน 72 ชั่วโมง น าเอกสารหรือหลักฐานแสดงยื่นต่อเจ้าหน้าท่ีเพ่ือท าการตรวจสอบ 

2. ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน รวมถึงเจ้าหน้าท่ีทุกคนท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขัน ต้องท าการ 

SWAP ก่อนเข้าพื้นท่ีการแข่งขัน โดยใช้ชุดตรวจ ATK หากผลตรวจของผู้เข้าร่วมการ

แข่งขันคนใดมีผลเป็นบวก มีความเส่ียงต่อการติดเช้ือ จะไม่อนุญาตให้เข้าพื้นท่ีการแข่งขัน  

3. มีจุดบริการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ หรือเจลแอลกอฮอล์ บริเวณทางเข้า และบริเวณจุด

ต่างๆ ภายในบริเวณสถานท่ีจัดการแข่งขัน  

4. ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน รวมถึงเจ้าหน้าท่ีทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคล 

อย่างเคร่งครัด (DMHT) 

 
 
 

 
สมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์



 

 

 
 
 
 

ระเบียบการแข่งขันกีฬายูโดยุวชน เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งท่ี 25 ประจ าปี 2564 
และ การแข่งขันกีฬายูโดประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งท่ี 11 ประจ าปี 2564 

ระหว่างวันที่ 16 – 19 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ 

1. เจ้าของโครงการและผู้ด าเนินงานจัดการแข่งขัน 
1.1 สมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

2. คุณสมบัติของนักกีฬา 
2.1 ต้องเป็นนักกีฬาที่อยู่ในสังกัดหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา สโมสร ชมรม ศูนย์เยาวชน บริษัท ห้างร้าน 

สมาคมกีฬาจังหวัด หรือสมาคมส่งเสริมกีฬาจังหวัด เพียงสังกัดเดียวเท่านั้น 
2.2 อายุของผู้สมัคร 

2.2.1  รุ่นอายุมากกว่า 12 ปี แต่ไม่เกิน14 ปี 
(เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2550 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551) 

2.2.2     รุ่นอายุมากกว่า 14 แต่ไม่เกิน 16ปี  
 (เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549) 

2.2.3  รุ่นอายุมากกว่า 16 แต่ไม่เกิน 18 ปี 
 (เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2546 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547) 

 2.2.4 รุ่นอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป 
(ต้องเกิดก่อน 1 มกราคม พ.ศ. 2546 ) 

2.2.5 ประเภทท่าทุ่มมาตรฐาน Nage-No-Kata และ Ju-No-Kata อายุไม่เกิน 18 ปี 
 (เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2550 - 1 มกราคม พ.ศ. 2546) 

2.2.6 ประเภทท่าทุ่มมาตรฐาน Nage-No-Kata และ Ju-No-Kata อายุมากกว่า 18 ปี  
(ต้องเกิดก่อน 1 มกราคม พ.ศ. 2546) 

2.3   นักกีฬาทุกประเภทในการแข่งขันนี้ต้องไม่เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยซึ่งเข้าร่วมการแข่งขันยูโดรายการ  
    เอเชี่ยนมาเชี่ยลอาร์ตเกมส์, ซีเกมส์, เอเชี่ยนเกมส์, โอลิมปิกเกมส์  

2.4   นักกีฬา 1 คน เข้าแข่งขันได้เพียงรุ่นเดียวเท่านั้น 
2.5   นักกีฬา 1 คน เข้าแข่งขันได้เพียง 1 ระดับอายุเท่านั้น 
2.6   นักกีฬาที่แข่งประเภทบุคคล สามารถเข้าร่วมการแข่งขันประเภทท่าทุ่มมาตรฐานได้ 
2.7   นักกีฬาประเภทท่าทุ่มมาตรฐานส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่จ ากัดจ านวนทีม 



 2 
3 สถานที่แข่งขัน   

     แข่งขัน ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ 
 

4 การแบ่งประเภทนักกีฬา 
4.1  ประเภทท่าทุ่มมาตรฐาน ดังนี้ 

  4.1.1 ประเภทท่าทุ่มมาตรฐาน อายุไม่เกิน 18 ปี 
- ท่าทุ่มมาตรฐานชาย 5 ชุด Nage-No-Kata 
- ท่าทุ่มมาตรฐานหญิง 3 ชุด Ju-No-Kata  

  4.1.2 ประเภทท่าทุ่มมาตรฐาน อายุมากกว่า 18 ปี 
- ท่าทุ่มมาตรฐานชาย 5 ชุด Nage-No-Kata  
- ท่าทุมมาตรฐานหญิง 3 ชุด Ju-No-Kata 
 

4.2 ประเภทบุคคล แบ่งรุ่นน้ าหนัก ดังนี้ 
ระดับอายุมากกว่า 12 ปี แต่ไม่เกิน 14 ปี 

บุคคลชาย บุคคลหญิง 
1 น้ าหนักไม่เกิน 34 กก. 1 น้ าหนักไม่เกิน 32 กก. 
2 น้ าหนักมากกว่า 34 กก. แต่ไม่เกิน 38 กก. 2 น้ าหนักมากกว่า 32 กก. แต่ไม่เกิน 36 กก. 
3 น้ าหนักมากกว่า 38 กก. แต่ไม่เกิน 42 กก. 3 น้ าหนักมากกว่า 36 กก. แต่ไม่เกิน 40 กก. 
4 น้ าหนักมากกว่า 42 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก. 4 น้ าหนักมากกว่า 40 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก. 
5 น้ าหนักมากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 50 กก. 5 น้ าหนักมากกว่า 44 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. 
6 น้ าหนักมากกว่า 50 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. 6 น้ าหนักมากกว่า 48 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. 
7 น้ าหนักมากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. 7 น้ าหนักมากกว่า 52 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. 
8 น้ าหนักมากกว่า 60 กก. แต่ไม่เกิน 66 กก. 8 น้ าหนักมากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. 
9 น้ าหนักมากกว่า 66 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. 9 น้ าหนักมากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก. 
10 น้ าหนักมากกว่า 73 กก. ขึ้นไป 10 น้ าหนักมากกว่า 70 กก. ขึ้นไป 
 

ระดับอายุมากกว่า 14 ปี แต่ไม่เกิน 16 ปี 
บุคคลชาย บุคคลหญิง 

1 น้ าหนักไม่เกิน 50 กก. 1 น้ าหนักไม่เกิน 42 กก. 
2 น้ าหนักมากกว่า 50 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. 2 น้ าหนักมากกว่า 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก. 
3 น้ าหนักมากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. 3 น้ าหนักมากกว่า 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. 
4 น้ าหนักมากกว่า 60 กก. แต่ไม่เกิน 66 กก. 4 น้ าหนักมากกว่า 48 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. 
5 น้ าหนักมากกว่า 66 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. 5 น้ าหนักมากกว่า 52 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. 
6 น้ าหนักมากกว่า 73 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก. 6 น้ าหนักมากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. 
7 น้ าหนักมากกว่า 81 กก. แต่ไม่เกิน 90 กก. 7 น้ าหนักมากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก. 
8 น้ าหนักมากกว่า 90 กก. ขึ้นไป 8 น้ าหนักมากกว่า 70 กก. ขึ้นไป 
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ระดับอายุมากกว่า 16 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี 
บุคคลชาย บุคคลหญิง 

1 น้ าหนักไม่เกิน 50 กก. 1 น้ าหนักไม่เกิน 42 กก. 
2 น้ าหนักมากกว่า 50 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. 2 น้ าหนักมากกว่า 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก. 
3 น้ าหนักมากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. 3 น้ าหนักมากกว่า 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. 
4 น้ าหนักมากกว่า 60 กก. แต่ไม่เกิน 66 กก. 4 น้ าหนักมากกว่า 48 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. 
5 น้ าหนักมากกว่า 66 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. 5 น้ าหนักมากกว่า 52 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. 
6 น้ าหนักมากกว่า 73 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก. 6 น้ าหนักมากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. 
7 น้ าหนักมากกว่า 81 กก. แต่ไม่เกิน 90 กก. 7 น้ าหนักมากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก. 
8 น้ าหนักมากกว่า 90 กก. แต่ไม่เกิน 100 กก. 8 น้ าหนักมากกว่า 70 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก. 
9 น้ าหนักมากกว่า 100 กก. ขึ้นไป 9 น้ าหนักมากกว่า 78 กก. ขึ้นไป 

 
ระดับอายุมากกว่า 18 ปี ข้ึนไป 

บุคคลชาย บุคคลหญิง 
1 น้ าหนักไม่เกิน 50 กก. 1 น้ าหนักไม่เกิน 42 กก. 
2 น้ าหนักมากกว่า 50 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. 2 น้ าหนักมากกว่า 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก. 
3 น้ าหนักมากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. 3 น้ าหนักมากกว่า 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. 
4 น้ าหนักมากกว่า 60 กก. แต่ไม่เกิน 66 กก. 4 น้ าหนักมากกว่า 48 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. 
5 น้ าหนักมากกว่า 66 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. 5 น้ าหนักมากกว่า 52 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. 
6 น้ าหนักมากกว่า 73 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก. 6 น้ าหนักมากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. 
7 น้ าหนักมากกว่า 81 กก. แต่ไม่เกิน 90 กก. 7 น้ าหนักมากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก. 
8 น้ าหนักมากกว่า 90 กก. แต่ไม่เกิน 100 กก. 8 น้ าหนักมากกว่า 70 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก. 
9 น้ าหนักมากกว่า 100 กก. ขึ้นไป 9 น้ าหนักมากกว่า 78 กก. ขึ้นไป 

 

5 วิธีจัดการแข่งขัน 
5.1  ใช้การแข่งขันระบบแพ้คัดออก (รองชนะเลิศอันดับ 2 มี 2 รางวัล)  
5.2 ในกรณีที่รุ่นน้ าหนักใดมีนักกีฬาสมัครเข้าแข่งขันไม่ถึง 5 คน จะไม่จัดการแข่งขันในรุ่นน้ าหนักนั้น และหากนักกีฬา 

มีความประสงค์จะแข่งขันจะเลื่อนนักกีฬานั้นขึ้นไปแข่งขันในรุ่นที่น้ าหนักสูงกว่าแทน 
5.3 ประเภทอายุมากกว่า 12ปี

 

แต่ไม่เกิน 14ปี

 

ใช้เวลาในการแข่งขันผู้ชาย 4

 

นาที , ผู้หญิง 4

 

นาที  ทุกรอบทุกยก

 

5.4 ประเภทอายุมากกว่า 14ปี

 

แต่ไม่เกิน 

 

16ปี ใช้เวลาในการแข่งขันผู้ชาย 

 

4

 

นาที , ผู้หญิง 4

 

นาที 

  

ทุกรอบทุกยก

 

5.5 ประเภทอายุมากกว่า 16

 

ปีแต่ไม่เกิน 18 ปี ใช้เวลาในการแข่งขันผู้ชาย 4 นาที , ผู้หญิง 4

 

นาที ทุกรอบทุกยก

 

5.6 ประเภทอายุมากกว่า 18 ปี  ใช้เวลาในการแข่งขันผู้ชาย 4

 

นาที , ผู้หญิง 4

 

นาที  ทุกรอบทุกยก
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5.7 ประเภทท่าทุ่มมาตรฐาน Nage-No-Kata และ Ju-No-Kata 

ใช้วิธีจัดการแข่งขันแบบ แบ่งออกเป็นสองสาย A และ B คู่ท่ีมีคะแนนเป็นอันดับที่ 2 ของทั้ง 2 สาย 
จะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (เหรียญทองแดง) ส่วนคู่ที่มีคะแนนเป็นที่ 1 ในสาย A และ B จะท าการ
แข่งขันกันในรอบชิงชนะเลิศต่อไป 
 

6.  การชั่งน้ าหนัก  ท าการชั่งน้ าหนัก ณ ห้องประชุมอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์     
   วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564  

เวลา 13.00 – 15.00 น.  -   ประเภทอายุมากกว่า 12 ปี แต่ไม่เกิน 14 ปี (ชาย) ทุกรุ่น 
-   ประเภทอายุมากกว่า 12 ปี แต่ไม่เกิน 14 ปี (หญิง) ทุกรุ่น 

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564  
     เวลา 15.00 – 16.00 น.  -   ประเภทอายุมากกว่า 14 ปี แต่ไม่เกิน 16 ปี (ชาย) ทุกรุ่น 

   -   ประเภทอายุมากกว่า 14 ปี แต่ไม่เกิน 16 ปี (หญิง) ทุกรุ่น 
   -   ประเภทอายุมากกว่า 16 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี (ชาย) ทุกรุ่น  

     วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2564  
     เวลา 15.00 – 16.00 น. -   ประเภทอายุมากกว่า 16 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี (หญิง) ทุกรุ่น 

   -   ประเภทอายุมากกว่า 18 ปี ขึ้นไป (ชาย) ทุกรุ่น 
   -   ประเภทอายุมากกว่า 18 ปี ขึ้นไป (หญิง) ทุกรุ่น 
 

7.  การประชุมผู้จัดการทีม 
วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564  

เวลา 09.00น.  -   ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันประเภทท่าทุ่มมาตรฐาน  
    -   ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันประเภทต่อสู้ทุกประเภท ทุกรุ่น 
    -   ประชุมผู้จัดการทีม และจับฉลากแบ่งสาย 

       ณ ห้องประชุมอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ 
 
8.  ก าหนดการแข่งขัน 
      วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

เวลา 13.00 น  เริ่มท าการแข่งขัน ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ 
   -   ประเภทท่าทุ่มมาตรฐาน Nage-No-Kata และ Ju-No-Kataทุกรุ่น (ชาย-หญิง) 
เวลา 17.00 น. พิธีมอบเหรียญรางวัล 

      วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
เวลา 9.00 น   เริ่มท าการแข่งขัน ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ 

-   ประเภทอายุมากกว่า 12 ปี แต่ไม่เกิน 14 ปี (ชาย)  ทุกรุ่น 
-   ประเภทอายุมากกว่า 12 ปี แต่ไม่เกิน 14 ปี (หญิง) ทุกรุ่น 

เวลา 17.00 น. พิธีมอบเหรียญรางวัล 
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 วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

เวลา 9.00 น   เริ่มท าการแข่งขัน ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ 
   -   ประเภทอายุมากกว่า 14 ปี แต่ไม่เกิน 16 ปี (ชาย) ทุกรุ่น 

-   ประเภทอายุมากกว่า 14 ปี แต่ไม่เกิน 16 ปี (หญิง) ทุกรุ่น 
-   ประเภทอายุมากกว่า 16 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี (ชาย) ทุกรุ่น 

เวลา 17.00 น. พิธีมอบเหรียญรางวัล 
 วันอาทิตยท์ี่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

เวลา 9.00 น   เริ่มท าการแข่งขัน ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ 
   -   ประเภทอายุมากกว่า 16 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี (หญิง) ทุกรุ่น 
   -   ประเภทอายุมากกว่า 18 ปี ขึ้นไป (ชาย) ทุกรุ่น 
   -   ประเภทอายุมากกว่า 18 ปี ขึ้นไป (หญิง) ทุกรุ่น 
เวลา 17.00 น. พิธีมอบเหรียญรางวัล 
 

9.  ค่าสมัครแข่งขัน 
9.1  ค่าสมัครประเภทบุคคล คนละ 200 บาท 
9.2  ค่าสมัครประเภทท่าทุ่มมาตรฐาน Nage-No-Kata และ Ju-No-Kata คู่ละ 300 บาท 

 

10. หลักฐานการสมัคร 
10.1 ผู้สมัครประเภทอายุไม่เกิน 18 ปี ต้องมีค ายินยอมจากผู้ปกครองให้เข้าร่วมการแข่งขันได้ 
10.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป 
10.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือสูติบัตร (รับรองส าเนาโดยผู้มีอ านาจสูงสุดหรือผู้แทนของหน่วยงาน 

ราชการ สถาบันการศึกษา สโมสร ชมรม ศูนย์เยาวชน บริษัท ห้างร้าน สมาคมกีฬาจังหวัด หรือ    
สมาคมส่งเสริมกฬีาจังหวัด) 

10.4 บัญชีรายชื่อนักกีฬายูโด และเจ้าหน้าที่ 
10.5 แผงรูปนักกีฬายูโดและเจ้าหน้าที่ 

 
***หมายเหตุ*** 

หากมีการปลอมแปลงหรือแก้ไขเอกสารทางราชการที่ใช้ประกอบการสมัครแข่งขัน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
จะด าเนินการตัดสิทธิ์นักกีฬาและผู้ฝึกสอนจากการแข่งขันทันที และ นอกจากนี้สมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทยฯ   
จะด าเนินการตัดสิทธิ์นักกีฬาและผู้ฝึกสอนจากการแข่งขันที่สมาคมยูโดแห่งประเทศไทยฯ เป็นผู้จัดการแข่งขัน  
และมีหนังสือแจ้งไปยังต้นสังกัด และการกีฬาแห่งประเทศไทย เพ่ือลงโทษและตัดสิทธิ์จากการแข่งขันอื่นๆ ต่อไป 
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11. ก าหนดการส่งใบสมัคร 

11.1 สมัครแข่งขันและลงทะเบียน ด้วยชื่อจริง นามสกุลจริง และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในเว็บไซต์ที่ก าหนด 
11.2 อัพโหลดเอกสารใบสมัครพร้อมรายชื่อและแผงรูประบบออนไลน์ได้ภายใน วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

 
12. รางวัลการแข่งขัน 

12.1 รางวัลส าหรับนักกีฬาประเภทบุคคล  
ชนะเลิศ  เหรียญกระไหล่ทอง และเกียรติบัตร 
รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญกระไหล่เงิน และเกียรติบัตร 
รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญกระไหล่ทองแดง และเกียรติบัตร(ครองร่วม) 

12.2 ประเภทท่าทุ่มมาตรฐาน 
ชนะเลิศ  เหรียญกระไหล่ทอง ถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร 
รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญกระไหล่เงิน และเกียรติบัตร 
รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญกระไหล่ทองแดง และเกียรติบัตร(ครองร่วม) 

12.3 ถ้วยรางวัล 
12.3.1 ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม ประเภทบุคคลชาย  รุ่นอายุมากกว่า 12 ปี แต่ไม่เกิน 14 ปี 
12.3.2 ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม ประเภทบุคคลหญิง  รุ่นอายุมากกว่า 12 ปี แต่ไม่เกิน 14 ปี 
12.3.3 ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม ประเภทบุคคลชาย  รุ่นอายุมากกว่า 14 ปี แต่ไม่เกิน 16 ปี  
12.3.4 ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม ประเภทบุคคลหญิง  รุ่นอายุมากกว่า 14 ปี แต่ไม่เกิน 16 ปี 
12.3.5 ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม ประเภทบุคคลชาย  รุ่นอายุมากกว่า 16 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี  
12.3.6 ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม ประเภทบุคคลหญิง  รุ่นอายุมากกว่า 16 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี 
12.3.7 ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม ประเภทบุคคลชาย  รุ่นอายุมากกว่า 18 ปี ขึ้นไป 
12.3.8 ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม ประเภทบุคคลหญิง  รุ่นอายุมากกว่า 18 ปี ขึ้นไป 
12.3.9 ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม  ประเภทบุคคลชาย รุ่นอายุมากกว่า 12 ปี แต่ไม่เกิน 14 ปี 
12.3.10 ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม  ประเภทบุคคลหญิง รุ่นอายุมากกว่า 12 ปี แต่ไม่เกิน 14 ปี 
12.3.11 ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม  ประเภทบุคคลชาย รุ่นอายุมากกว่า 14 ปี แต่ไม่เกิน 16 ปี 
12.3.12 ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม  ประเภทบุคคลหญิง รุ่นอายุมากกว่า 14 ปี แต่ไม่เกิน 16 ปี 
12.3.13 ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม  ประเภทบุคคลชาย รุ่นอายุมากกว่า 16 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี 
12.3.14 ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม  ประเภทบุคคลหญิง รุ่นอายุมากกว่า 16 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี 
12.3.15 ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม  ประเภทบุคคลชาย รุ่นอายุมากกว่า 18 ปี ขึ้นไป 
12.3.16 ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม  ประเภทบุคคลหญิง รุ่นอายุมากกว่า 18 ปี ขึ้นไป 
12.3.17 ถ้วยรางวัลผู้ฝึกสอนยูโดยอดเยี่ยมชาย   
12.3.18 ถ้วยรางวัลผู้ฝึกสอนยูโดยอดเยี่ยมหญิง   

 
13. การนับคะแนนถ้วยรวมรางวัล 

      นับคะแนนโดยให้นับจ านวนเหรียญทองเป็นหลัก  ทีมท่ีได้รับเหรียญทองมากกว่าถือเป็นทีมคะแนนรวมอันดับที่ 1  
กรณีที่จ านวนเหรียญทองเท่ากัน ให้ดูจ านวนเหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ตามล าดับ หากจ านวนเท่ากัน ให้ครอง
ถ้วยร่วมกัน 

 
14. ที่พัก  

ติดต่อส ารองที่พักได้ที่ 1. นางสาวสุรัตนา     ทองศร ี เจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาจังหวัด     โทร. 092-289-3359 
   2. นางสาวนันทนา    อานพรหม เจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาจังหวัด     โทร. 086-988-4415 
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15. การรักษาพยาบาล 

ฝ่ายจัดการแข่งขันจะดูแลรับผิดชอบการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเท่านั้น หากต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล ทุกทีมฯ 
จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง 

 
16. ผู้ประสานงานโครงการ 

นางสาวสุรีย์มาศ บุญทอง  เบอร์โทรศัพท์ 087-007-5915 
 

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

 



ใบสมัครเข้าแข่งขันยูโดระดับยุวชนอายุมากกว่า 12 ปี แต่ไม่เกิน 14 ปี 
ในการแข่งขันกีฬายูโดยุวชน เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจ าปี 2564 

*********************** 
1. ประวัติส่วนตัว

ชื่อ(เด็กชาย/เด็กหญิง) ............................................. สกุล .......................................... เพศ   ชาย   หญิง 
สัญชาติ ..................เกิดวันที่ ........... เดือน ................................. พ .ศ. ............... หมู่เลือด ................ 
เลขที่ประจ าตัวประชาชน  -  -  - - 
สถานที่ศึกษา ................................................................................................................ .................................................. 
ตั้งอยู่เลขที่ ............... ถนน ............................. ต าบล/แขวง .................................. อ าเภอ/เขต ...................................
จังหวัด ................................รหัสไปรษณีย์ ................. โทรศัพท์ ................................. โทรสาร .... ............................. 

2. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
ข้าพเจ้าปัจจุบัน อยู่บ้านเลขที่ ............ หมู่ที ่.................... ตรอก/ซอย …......................................................... 

ถนน ................................................... ต าบล/แขวง ....................................... อ าเภอ/เขต ...........................................
จังหวัด ........................... รหัสไปรษณีย์ ...................... โทรศัพท์ .................................. โทรสาร ................................ 
มีความประสงค์สมัครเข้าแข่งขันยูโดยุวชน เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย  ครั้งที่ 25 ประจ าปี 2564 
ชื่อทีม .............................................. สังกัดทีม .............................................................. รุ่นน้ าหนัก ............................. 

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

3. ค ายินยอมของผู้ปกครอง
ข้าพเจ้า........................................................................อยู่บ้านเลขท่ี.......................... หมู่ที่ ........................ 

ถนน...........................................ต าบล/แขวง...............................................อ าเภอ/เขต................................................ 
จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์................................โทรศัพท์ ........................................................... 
เป็นผู้ปกครองของ........................................................ได้ทราบเกี่ยวกับระเบียบการแข่งขันยูโดยุวชน เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย 
ครั้งที่ 25 ประจ าปี 2564 ยินดีและอนุญาตให้........................................................................................ ..สมัครเข้าแข่งขัน 
และลงแข่งขันดังกล่าวได้ 

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

1 

หมายเหตุ  กรุณาเขียนตัวบรรจงหรือพิมพ์ 



แผงรูปเจ้าหน้าที่ และนักกีฬายูโด ระดับยุวชนอายุมากกว่า 12 ปี แต่ไม่เกิน 14 ปี 

ชื่อทีม ..................................................................... สังกัดของทีม.................................................................................  
สถานที่ติดต่อโดยละเอียด ......................................................................................................................................... ..... 
............................................................................ ................................. โทรศัพท์ ......................................................... 

  เจ้าหน้าที่ 
ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ฝึกสอน 

ชื่อ-สกุล........................................ ชื่อ-สกุล........................................ ชื่อ-สกุล........................................ 

นักกีฬาบุคคลชาย 
ไม่เกิน 34 กก.  มากกว่า 34-38 กก.   มากกว่า 38-42 กก. 

ชื่อ-สกุล........................................ ชื่อ-สกุล........................................ ชื่อ-สกุล........................................ 

มากกว่า 42-46 กก.  มากกว่า 46-50 กก.   มากกว่า 50-55 กก. 

ชื่อ-สกุล........................................ ชื่อ-สกุล........................................ ชื่อ-สกุล........................................ 

 มากกว่า 55-60 กก. มากกว่า 60-66 กก.      มากกว่า 66-73 กก.  มากกว่า 73 กก. ขึ้นไป 

       ชื่อ-สกุล................................. ชื่อ-สกุล................................. ชื่อ-สกุล................................... ชื่อ-สกุล................................. 

1.1 



แผงรูปเจ้าหน้าที่ และนักกีฬายูโด ระดับยุวชนอายุมากกว่า 12 ปี แต่ไม่เกิน 14 ปี 

บุคคลหญิง 

ไม่เกิน 32 กก. มากกว่า 32 - 36 กก. มากกว่า 36 - 40 กก. 

ชื่อ-สกุล........................................ ชื่อ-สกุล........................................ ชื่อ-สกุล........................................ 

มากกว่า 40 - 44 กก. มากกว่า 44 - 48 กก. มากกว่า 48 - 52 กก. 

ชื่อ-สกุล........................................ ชื่อ-สกุล........................................ ชื่อ-สกุล........................................ 

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

มากกว่า 52-57 กก. มากกว่า 57-63 กก. มากกว่า 63-70 กก. มากกว่า 70 กก. ขึ้นไป 

ชื่อ-สกุล................................. ชื่อ-สกุล................................. ชื่อ-สกุล................................... ชื่อ-สกุล................................. 

1.2 



ใบสมัครเข้าแข่งขันยูโด ระดับเยาวชนอายุมากกว่า 14 ปี แต่ไม่เกิน 16 ปี 
ในการแข่งขันกีฬายูโดยุวชน เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั งที่ 25 ประจ าปี 2564 

*********************** 
1. ประวัติส่วนตัว

ชื่อ(เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว) ........................................ สกุล ................................................ 
เพศ   ชาย   หญิง สญัชาติ ..................เกิดวันที่ ........... เดือน ................................. พ.ศ. ............... 
หมู่เลือด ................ เลขที่ประจ าตัวประชาชน  -  -  - - 
สถานที่ศึกษา ................................................................................................................ .................................................. 
ตั้งอยู่เลขที่ ............... ถนน ............................. ต าบล/แขวง .................................. อ าเภอ/เขต ...................................
จังหวัด ................................รหัสไปรษณีย์ ................. โทรศัพท์ ................................. โทรสาร .... ............................. 

2. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
ข้าพเจ้าปัจจุบัน อยู่บ้านเลขที่ ............ หมู่ที ่.................... ตรอก/ซอย …......................................................... 

ถนน ................................................... ต าบล/แขวง ....................................... อ าเภอ/เขต ...........................................
จังหวัด ........................... รหัสไปรษณีย์ ...................... โทรศัพท์ .................................. โทรสาร ................................ 
มีความประสงค์สมัครเข้าแข่งขันยูโดยุวชน เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย  ครั้งที่ 25 ประจ าปี 2564 
ชื่อทีม .............................................. สังกัดทีม .............................................................. รุ่นน้ าหนัก ............................. 

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

3. ค ายินยอมของผู้ปกครอง
ข้าพเจ้า........................................................................อยู่บ้านเลขท่ี.......................... หมู่ที่ ........................ 

ถนน...........................................ต าบล/แขวง...............................................อ าเภอ/เขต................................................ 
จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์................................โทรศัพท์ ........................................................... 
เป็นผู้ปกครองของ........................................................ได้ทราบเกี่ยวกับระเบียบการแข่งขันยูโดยุวชน เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย 
ครั้งที่ 25 ประจ าปี 2564 ยินดีและอนุญาตให้..........................................................................................สมัครเข้าแข่งขันและ
ลงแข่งขันดังกล่าวได้ 

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

2 



แผงรูปเจ้าหน้าที่ และนักกีฬายูโด ระดับเยาวชนอายุมากกว่า 14 ปี แต่ไม่เกิน 16 ปี 

ชื่อทีม ..................................................................... สังกัดของทีม .................................................................................  
สถานที่ติดต่อโดยละเอียด ..............................................................................................................................................  
............................................................................ ................................. โทรศัพท์ ......................................................... 

เจ้าหน้าที่ 
ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ฝึกสอน 

ชื่อ-สกุล........................................ ชื่อ-สกุล........................................ ชื่อ-สกุล........................................ 

นักกีฬาบุคคลชาย 
ไม่เกิน 50 กก. มากกว่า 50 – 55 กก. มากกว่า 55 – 60 กก. 

ชื่อ-สกุล........................................ ชื่อ-สกุล........................................ ชื่อ-สกุล........................................ 

มากกว่า 60 – 66 กก. มากกว่า 66 – 73 กก. มากกว่า 73 – 81 กก. 

ชื่อ-สกุล........................................ ชื่อ-สกุล........................................ ชื่อ-สกุล........................................ 
มากกว่า 81- 90 กก. มากกว่า 90 กก. ขึ้นไป 

ชื่อ-สกุล........................................ ชื่อ-สกุล........................................ 

2.1 



แผงรูปเจ้าหน้าที่ และนักกีฬายูโด ระดับเยาวชนอายมุากกว่า 14 ปี แต่ไม่เกิน 16 ปี (ต่อ) 

บุคคลหญิง 
ไม่เกิน 42 กก. มากกว่า 42 – 45 กก. มากกว่า 45 – 48 กก. 

ชื่อ-สกุล........................................ ชื่อ-สกุล........................................ ชื่อ-สกุล........................................ 

มากกว่า 48 – 52 กก. มากกว่า 52 – 57 กก. มากกว่า 57 – 63 กก. 

ชื่อ-สกุล........................................ ชื่อ-สกุล........................................ ชื่อ-สกุล........................................ 

มากกว่า 63 - 70 กก. มากกว่า 70 กก. ขึ้นไป 

ชื่อ-สกุล........................................ ชื่อ-สกุล........................................ 

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

2.2 



ใบสมัครเข้าแข่งขันยูโด ระดับเยาวชนอายุมากกว่า 16 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี 
ในการแข่งขันกีฬายูโดยุวชน เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั งที่ 25 ประจ าปี 2564 

*********************** 
1. ประวัติส่วนตัว

ชื่อ(นาย/นางสาว) ............................................. สกุล .......................................... เพศ   ชาย   หญิง 
สัญชาติ ..................เกิดวันที่ ........... เดือน ................................. พ .ศ. ............... หมู่เลือด ................ 
เลขที่ประจ าตัวประชาชน  -  -  - - 
สถานที่ศึกษา ............................................................................................................................. ..................................... 
ตั้งอยู่เลขที่ ............... ถนน ............................. ต าบล/แขวง .................................. อ าเภอ/เขต ...................................
จังหวัด ................................รหัสไปรษณีย์ ................. โทรศัพท์ ................................. โทรสาร .... ............................. 

2. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
ข้าพเจ้าปัจจุบัน อยู่บ้านเลขที่ ............ หมู่ที ่.................... ตรอก/ซอย …......................................................... 

ถนน ................................................... ต าบล/แขวง ....................................... อ าเภอ/เขต ...........................................
จังหวัด ........................... รหัสไปรษณีย์ ...................... โทรศัพท์ .................................. โทรสาร ................................ 
มีความประสงค์สมัครเข้าแข่งขันยูโดยุวชน เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย  ครั้งที่ 25 ประจ าปี 2564 
ชื่อทีม .............................................. สังกัดทีม .............................................................. รุ่นน้ าหนัก ............................. 

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

3. ค ายินยอมของผู้ปกครอง
ข้าพเจ้า........................................................................อยู่บ้านเลขท่ี.......................... หมู่ที่ ........................ 

ถนน...........................................ต าบล/แขวง...............................................อ าเภอ/เขต................................................ 
จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์................................โทรศัพท์ ........................................................... 
เป็นผู้ปกครองของ........................................................ได้ทราบเกี่ยวกับระเบียบการแข่งขันยูโดยุวชน เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย 
ครั้งที่ 25 ประจ าปี 2564 ยินดีและอนุญาตให้..........................................................................................สมัครเข้าแข่งขันและ
ลงแข่งขันดังกล่าวได้ 

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

3 



แผงรูปเจ้าหน้าที่ และนักกีฬายูโด ระดับเยาวชนอายุมากกว่า 16 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี 

ชื่อทีม ..................................................................... สังกัดของทีม .................................................................................  
สถานที่ติดต่อโดยละเอียด ..............................................................................................................................................  
............................................................................ ................................. โทรศัพท์ ......................................................... 

เจ้าหน้าที่ 
ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ฝึกสอน 

ชื่อ-สกุล........................................ ชื่อ-สกุล........................................ ชื่อ-สกุล........................................ 

นักกีฬาบุคคลชาย 
ไม่เกิน 50 กก. มากกว่า 50 – 55 กก. มากกว่า 55 – 60 กก. 

ชื่อ-สกุล........................................ ชื่อ-สกุล........................................ ชื่อ-สกุล........................................ 

มากกว่า 60 – 66 กก. มากกว่า 66 – 73 กก. มากกว่า 73 – 81 กก. 

ชื่อ-สกุล........................................ ชื่อ-สกุล........................................ ชื่อ-สกุล........................................ 

มากกว่า 81- 90 กก. มากกว่า 90- 100 กก. มากกว่า 100 กก. ขึ้นไป 

ชื่อ-สกุล........................................ ชื่อ-สกุล........................................ ชื่อ-สกุล........................................ 

3.1 



แผงรูปเจ้าหน้าที่ และนักกีฬายูโด ระดับเยาวชนอายุมากกว่า 16 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี (ต่อ) 

บุคคลหญิง 
ไม่เกิน 42 กก. มากกว่า 42 – 45 กก. มากกว่า 45 – 48 กก. 

ชื่อ-สกุล........................................ ชื่อ-สกุล........................................ ชื่อ-สกุล........................................ 

มากกว่า 48 – 52 กก. มากกว่า 52 – 57 กก. มากกว่า 57 – 63 กก. 

ชื่อ-สกุล........................................ ชื่อ-สกุล........................................ ชื่อ-สกุล........................................ 

มากกว่า 63 - 70 กก. มากกว่า 70 - 78 กก. มากกว่า 78 กก. ขึ้นไป 

ชื่อ-สกุล........................................ ชื่อ-สกุล........................................ ชื่อ-สกุล........................................ 

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

3.2 



 
 

ใบสมัครเข้าแข่งขันยูโดระดับประชาชนอายุมากกว่า 18 ปี ขึ้นไป  
ในการแข่งขันกีฬายูโดประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งท่ี 11 ประจ าปี 2564 

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

1.  ประวัติส่วนตัว 
 ชื่อ(นาย / นางสาว) ............................................. สกุล .......................................... เพศ   ชาย   หญิง 
สัญชาติ ..................เกิดวันที่ ........... เดือน ................................. พ .ศ. ............... หมู่เลือด ................ 
เลขที่ประจ าตัวประชาชน  -  -  - - 
สถานที่ศึกษา ................................................................................................................ .................................................. 
ตั้งอยู่เลขที่ ............... ถนน ............................. ต าบล/แขวง .................................. อ าเภอ/เขต ...................................
จังหวัด ................................รหัสไปรษณีย์ ................. โทรศัพท์ ................................. โทรสาร .... ............................. 
2.  การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
 ข้าพเจ้าปัจจุบัน อยู่บ้านเลขที่ ............ หมู่ที ่.................... ตรอก/ซอย …......................................................... 
ถนน ................................................... ต าบล/แขวง ....................................... อ าเภอ/เขต ...........................................
จังหวัด ........................... รหัสไปรษณีย์ ...................... โทรศัพท์ .................................. โทรสาร ................................ 
มีความประสงค์สมัครเข้าร่วมการแข่งขันยูโดประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย  ครั้งที่ 11 ประจ าปี 2564 
ชื่อทีม .............................................. สังกัดทีม .............................................................. รุ่นน้ าหนัก ............................. 
 

ลงชื่อ.............................................................ผู้สมัคร 
              (...........................................................) 
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แผงรูปเจ้าหน้าที่ และนักกีฬายูโด ระดับประชาชนอายุมากกว่า 18 ปี ขึ้นไป 

ชื่อทีม ..................................................................... สังกัดของทีม .................................................................................  
สถานที่ติดต่อโดยละเอียด ..............................................................................................................................................  
............................................................................ ................................. โทรศัพท์ ......................................................... 

เจ้าหน้าที่ 
ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ฝึกสอน 

ชื่อ-สกุล........................................ ชื่อ-สกุล........................................ ชื่อ-สกุล........................................ 

นักกีฬาบุคคลชาย 
ไม่เกิน 50 กก. มากกว่า 50 – 55 กก. มากกว่า 55 – 60 กก. 

ชื่อ-สกุล........................................ ชื่อ-สกุล........................................ ชื่อ-สกุล........................................ 

มากกว่า 60 – 66 กก. มากกว่า 66 – 73 กก. มากกว่า 73 – 81 กก. 

ชื่อ-สกุล........................................ ชื่อ-สกุล........................................ ชื่อ-สกุล........................................ 

มากกว่า 81- 90 กก. มากกว่า 90- 100 กก. มากกว่า 100 กก. ขึ้นไป 

ชื่อ-สกุล........................................ ชื่อ-สกุล........................................ ชื่อ-สกุล........................................ 

4.1 



แผงรูปเจ้าหน้าที่ และนักกีฬายูโด ระดับประชาชนอายุมากกว่า 18 ปี ขึ้นไป ( ต่อ ) 

นักกีฬาบุคคลหญิง  

ไม่เกิน 42 กก. มากกว่า 42 – 45 กก. มากกว่า 45 – 48 กก. 

ชื่อ-สกุล........................................ ชื่อ-สกุล........................................ ชื่อ-สกุล........................................ 

มากกว่า 48 – 52 กก. มากกว่า 52 – 57 กก. มากกว่า 57 – 63 กก. 

ชื่อ-สกุล........................................ ชื่อ-สกุล........................................ ชื่อ-สกุล........................................ 

มากกว่า 63 - 70 กก. มากกว่า 70 - 78 กก. มากกว่า 78 กก. ขึ้นไป 

ชื่อ-สกุล........................................ ชื่อ-สกุล........................................ ชื่อ-สกุล........................................ 

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

4.2 



 
 

ใบสมัครเข้าแข่งขันกีฬายูโดประเภทท่าทุ่มมาตรฐาน 

ในการแข่งขันกีฬายูโดยุวชน เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจ าปี 2564 
และการแข่งขันกีฬายูโดประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 11 ประจ าปี 2564 

*********************** 
1.  ประวัติส่วนตัว 
 ชื่อ (เด็กชาย/นาย/เด็กหญิง/นางสาว) ............................. สกุล ....................................... เพศ   ชาย   หญิง 
สัญชาติ ..................เกิดวันที่ ........... เดือน ................................. พ .ศ. ............... หมู่เลือด ................ 
เลขที่ประจ าตัวประชาชน  -  -  - - 
สถานที่ศึกษา................................................................................................................. ....................................... 
ตั้งอยู่เลขที่ ................ ถนน ................................ ต าบล/แขวง ............................ อ าเภอ/เขต ............................จังหวัด 
............................. รหัสไปรษณีย์ .............. โทรศัพท์ ................................ โทรสาร .................. ......... 
2.  การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
 ข้าพเจ้าปัจจุบัน  อยู่บ้านเลขที่ ............... หมู่ที่ ............. ตรอก/ซอย …..............ถนน .....................................
ต าบล/แขวง .................................................. อ าเภอ/เขต ................................จังหวัด ................................................ 
รหัสไปรษณีย์ ................โทรศัพท์ ................................... โทรสาร .................................. 
มีความประสงค์สมัครเข้าแข่งขันยูโดยุวชน เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย  ครั้งที่25 ประจ าปี 2564 และ การแข่งขันกีฬา
ยูโดประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่11 ประจ าปี 2564 
ชื่อทีม ................................................................................. สังกัดทีม ................................................................................... 
ประเภทท่าทุ่มมาตรฐาน  ชาย Nage-No-Kata อายุไมเ่กิน 18 ปี   หญิง Ju-No-Kata อายุไม่เกิน 18 ปี 

 ชาย Nage-No-Kata อายมุากกว่า 18 ปี  หญิง Ju-No-Kata อายมุากกว่า 18 ปี 

หมายเหตุกรณุาท าเครื่องหมาย× ในช่อง   ที่เลือก 
 

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

3.  ค ายินยอมของผู้ปกครอง (ส าหรับนักกีฬาอายุน้อยกว่า 20ปี) 
 ข้าพเจ้า ...................................................................... อยู่บ้านเลขท่ี ....................... หมู่ที่ .................. 
ถนน ..............................ต าบล/แขวง ...................................... อ าเภอ/เขต ............................................. 
 จังหวัด ............................รหัสไปรษณีย์ ..............................โทรศัพท์ ..................................................... 
เป็นผู้ปกครองของ..................................................................ได้ทราบเกี่ยวกับระเบียบการแข่งขันยูโดยุวชน เยาวชนชิงแชมป์
ประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจ าปี 2564 และ การแข่งขันกีฬายูโดประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 11 
ประจ าปี 2564 ยินดี และอนุญาตให้ ......................................................สมัครเข้าแข่งขันและลงแข่งขันดังกล่าวได้ 
 

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

5 

 



แผงรูปเจ้าหน้าที่ และนักกีฬา ประเภทท่าทุ่มมาตรฐานชาย 

   Nage -No-Kata อายุไม่เกิน 18 ปี   Nage-No-Kata อายุมากกว่า 18 ปี 

**** กรุณาท าเครื่องหมาย × ในช่อง   ที่เลือก****

ชื่อทีม .......................................................................... สังกัดของทีม ............................................................................ 
สถานที่ติดต่อโดยละเอียด............................................................................................................................................... 
...................................................................................................... ...........โทรศัพท์….................................................... 

เจ้าหน้าที่ 
ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ฝึกสอน 

ชื่อ-สกุล........................................ ชื่อ-สกุล........................................ ชื่อ-สกุล........................................ 

คู่ท่ี 1 คู่ท่ี 2 

TORI UKE TORI UKE 
    ชื่อ-สกุล.................................     ชื่อ-สกุล.................................  ชื่อ-สกลุ............................... ชื่อ-สกุล................................. 

คู่ท่ี 3 คู่ท่ี 4 

TORI UKE TORI UKE 
    ชื่อ-สกุล.................................     ชื่อ-สกุล.................................  ชื่อ-สกลุ............................... ชื่อ-สกุล................................. 

5.1.1 



แผงรูปเจ้าหน้าที่ และนักกีฬา ประเภทท่าทุ่มมาตรฐานหญิง 

 Ju-No-Kata อายุไม่เกิน 18 ปี  Ju-No-Kata อายุมากกว่า 18 ปี 

**** กรุณาท าเครื่องหมาย × ในช่อง   ที่เลือก****

ชื่อทีม .......................................................................... สังกัดของทีม ............................................................................ 
สถานที่ติดต่อโดยละเอียด ................................................................... ..........................................................................
โทรศัพท์….................................................................................................................................................. .................. 

เจ้าหน้าที ่
ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ฝึกสอน 

ชื่อ-สกุล........................................ ชื่อ-สกุล........................................ ชื่อ-สกุล........................................ 

คู่ท่ี 1 คู่ท่ี 2 

TORI UKE TORI UKE 
    ชื่อ-สกุล.................................     ชื่อ-สกุล.................................  ชื่อ-สกลุ............................... ชื่อ-สกุล................................. 

คู่ท่ี 3 คู่ท่ี 4 

TORI UKE TORI UKE 
    ชื่อ-สกุล.................................     ชื่อ-สกุล.................................  ชื่อ-สกลุ............................... ชื่อ-สกุล................................. 

5.1.2 




