
ใบสมคัร 

การแข่งขนักฬีาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมภิาคประจ าปี 2563   จงัหวดัเชียงราย 
 
                     วนัท่ี……..เดือน…………………….พ.ศ2563 

 ขา้พเจา้…………………………………………….เกิดวนัท่ี…………............................................
เดือน…………..……..............................……..พ.ศ…………..… 
หมายเลขบตัรประจ าตวั                                                                                                         อาย…ุ..…..ปี   
อยูบ่า้นเลขท่ี…………………………ซอย………………….……….ถนน…………….…………….
ต าบล…………………..…………………….……………อ าเภอ...................................... 
จงัหวดั………………………………..……โทรศพัท…์………..…………………………………………… 
 ก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบั……………………………………ชั้น.................................................. 
โรงเรียน / วทิยาลยั………………….……………………………………….…………..ขอสมคัรเขา้แข่งขนักีฬาระหวา่งโรงเรียน
ส่วนภูมิภาค   ประจ าปี 2563 และยนิดีท่ีจะปฏิบติัตามระเบียบการแข่งขนักีฬาระหวา่ง โรงเรียนส่วนภูมิภาค   ทุกประการ 

 

          (ลงช่ือ)……………………………..……..…………ผูส้มคัร                                         
                   ( …………..………………………….……….) 
 

ค ารับรองของผู้ปกครอง 
 
 ขา้พเจา้…………………………………อาย…ุ……ปี เป็นผูป้กครองโดยชอบธรรมของ  

(เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว).................…………………อนุญาตให…้…………………………..…สมคัรเขา้แข่งขนักีฬารุ่น
อายไุม่เกิน  12 ปี ,15 ปี และ 18 ปี  ชาย/หญิงระหวา่งโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2563  หากเกิดการบาดเจบ็หรือเสียหาย
แก่……………….………..………………….…………ขา้พเจา้จะไม่เรียกร้องความเสียหายใดๆ และอนุญาตให ้
………………………………………….……………… เขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาระหวา่งโรงเรียนส่วนภูมิภาค  ประจ าปี  2563 

 

(ลงช่ือ)……………….................……….………..ผูป้กครอง 
                                                                (……………………………………………..) 
 

ค ารับรองของหัวหน้าสถานศึกษา 
 
ขา้พเจา้………………………………………………..ต าแหน่ง……………....……………………………. 

ของ(ช่ือสถานศึกษา)…………………………….….…….ขอรับรองวา่......................................................... 

 มีอาย…ุ………….…ปี ปัจจุบนัก าลงัศึกษาอยูช่ั้น………………………..และเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัถูกตอ้ง ตามระเบียบการรับ
สมคัรเขา้แข่งขนักีฬาระหวา่งโรงเรียนส่วนภูมิภาค  ประจ าปี  2563 ทุกประกา 

       ลงช่ือ ……………………………………….. 
       ต าแหน่ง…………………………………….. 
    



ระเบียบการแข่งขันแบดมินตัน 

1.  ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 

       1.1  ใหใ้ชข้อ้บงัคบักรมพลศึกษาวา่ดว้ยการแข่งขนักีฬานกัเรียน นกัศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560               

       1.2  ใหใ้ชก้ติกาการแข่งขนัของสมาคมแบดมินตนัแห่งประเทศไทยฯ  ฉบบัล่าสุด  

2.  ประเภทการแข่งขัน 

  2.1  ประเภทบุคคล มี 3 รุ่นอาย ุดงัน้ี 

- รุ่นอายไุม่เกิน 12 ปี (ตอ้งไม่เกิดก่อน พ.ศ.2551)  

- รุ่นอายไุม่เกิน 15 ปี (ตอ้งไม่เกิดก่อน พ.ศ.2548) 

- รุ่นอายไุม่เกิน 18 ปี (ตอ้งไม่เกิดก่อน พ.ศ.2545) 

  2.2  ประเภทการแข่งขนั  ประกอบดว้ย 

2.2.1  ประเภทชายเด่ียว  

2.2.2  ประเภทหญิงเด่ียว 

2.2.3  ประเภทชายคู่ 

2.2.4  ประเภทหญิงคู่ 

   2.2.5  ประเภทคู่ผสม (จดัเฉพาะรุ่นอายไุม่เกิน 18 ปี) 

3.  ระเบียบผู้เข้าแข่งขันและเจ้าหน้าที ่

3.1 แต่ละสังกดัส่งนกักีฬาประเภทบุคคลเท่านั้น โดยสมคัรลงแข่งขนัคู่กบัสถานศึกษาอ่ืนได ้

ดว้ยการแจง้ประกาศหาคู่ หรือ ระบุช่ือนกักีฬาและสังกดัไว ้ณ ใบสมคัร 

3.2 นกักีฬาคนหน่ึงสามารถลงแข่งขนัได ้2 รุ่นอาย ุแต่ไม่เกิน 4 ประเภท 

3.3 ประเภทชายคู่ , หญิงคู่ และ คู่ผสม 1 คู่ คือ 1 ทีม แมว้า่จะจบัคู่กนัต่างสังกดัโรงเรียน 

3.4 แต่ละสังกดั มีเจา้หน้าท่ีได้ 3 คน  คือ ผูจ้ดัการทีม 1 คน และผูฝึ้กสอน 2 คน โดยพร้อมปฏิบติั

หนา้ท่ีในรอบการแข่งขนัระดบัเขตการศึกษาท่ี 5 ต่อไป 

3.5 เป็นหน้าท่ีของผูค้วบคุมทีมการแข่งขนักีฬาท่ีจะตอ้งรับผิดชอบและตรวจสอบรายช่ือผูเ้ขา้

แข่งขนั ของตนให้ถูกตอ้งก่อนยื่นต่อฝ่ายจดัการแข่งขนั เม่ือด าเนินการจบัสลากเสร็จส้ินและประกาศแลว้จะขอ

เปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติมหรือสับเปล่ียนบุคคลอยา่งใดไม่ได ้ไม่วา่กรณีใด ๆ เวน้แต่จะขอแกไ้ขตวัสะกดการันต์

ท่ีเกิดจากการเขียนหรือพิมพผ์ดิเท่านั้น  



3.6 เป็นหน้าท่ีของผูเ้ขา้แข่งขนัจะตอ้งตรวจดูรายการแข่งขนัของตนเองและไปแข่งขนัตามวนั 

เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนด โดยไปถึงสนามแข่งขนัก่อนเวลาการแข่งขนัอยา่งนอ้ยคร่ึงชัว่โมง ถา้หากวา่กรรมการ

เรียกช่ือแลว้ไม่ลงท าการแข่งขนัภายใน 10 นาที จะถือวา่ยอมใหคู้่ต่อสู้แข่งขนัชนะผา่นไปแข่งขนัในรอบต่อไป 

3.7 เม่ือกรรมการด าเนินการแข่งขนัประกาศให้ลงสนาม ผูแ้ข่งขนัจะตอ้งเตรียมไมแ้ร็กเกตและ

แร็กเกตส ารอง, ผา้เช็ดเหง่ือ, น ้ าด่ืม อุปกรณ์ท่ีผูเ้ขา้แข่งขนัจ าเป็นตอ้งใชไ้ปวางรวมไวใ้นตะกร้าขา้งสนาม ซ่ึงอยู่

ดา้นเดียวกบัผูต้ดัสิน เม่ือเร่ิมการแข่งขนัผูเ้ขา้แข่งขนัจะออกนอกสนามไม่ไดเ้ป็นอนัขาด (เวน้แต่เพียงผูต้ดัสินให้

การอนุญาต)ระหวา่งการแข่งขนัด าเนินอยู่ บุคคลอ่ืนจะน าส่ิงของไปให้คู่แข่งขนัไม่ได ้ตอ้งน าส่ิงของนั้นไปขอ

อนุญาตจากกรรมการผูช้ี้ขาดในการแข่งขนัซ่ึงจะเป็นผูส้ั่งการให้ใครคนใดคนหน่ึงเป็นผูน้ าส่ิงของนั้นเขา้ไปให้ผู ้

เขา้แข่งขนั 

4.  คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

4.1  ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบักรมพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขนักีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ 

2560 

            -  อนุญาตให้นักกีฬาท่ีมีช่ืออยู่ในบญัชีรายช่ือนกักีฬาทีมชาติไทยหรือเยาวชนทีมชาติไทย เขา้ร่วมการ

แข่งขนักนัได ้

4.2  ส าหรับอายขุองนกักีฬาท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนั  ตอ้งมีอายไุม่ต  ่ากวา่ 9 ปีบริบูรณ์      

5.  วธีิการจัดการแข่งขัน 

5.1  แข่งขนัแบบแพค้ดัออกโดยให้มีการชิงต าแหน่งท่ี 1 , ท่ี 2 เท่านั้น ส่วนต าแหน่งท่ี 3 ให้ผูแ้พ้

ในรอบรองชนะเลิศ ครองต าแหน่งร่วมกนั 

5.2  การเล่นแบบ  Rally  Point  3 x 21 แตม้ มีการดิวซ์ถึง 30 แตม้ 

 6.  การประท้วง 

   การประท้วงให้เป็นไปตามหมวดท่ี 10 แห่งข้อบงัคบั กรมพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขนักีฬา

นกัเรียน นกัศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 

  7.  การประชุมผู้จัดการทมี 

  ผูจ้ดัการทีมหรือผูแ้ทน ตอ้งเขา้ประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีเจา้ภาพก าหนดและตอ้งแต่ง
กายสุภาพเรียบร้อย หากไม่เขา้ประชุมตามก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว  จะตอ้งยอมรับและปฏิบติัตามมติ
ท่ีประชุมอยา่งไม่มีเง่ือนไข และขอ้โตแ้ยง้ใดๆทั้งส้ิน    



        8.  รางวลัการแข่งขัน 

    รางวลัท่ี 1 เหรียญทอง และ เกียรติบตัร 

    รางวลัท่ี 2 เหรียญเงิน และ เกียรติบตัร 

    รางวลัท่ี 3 เหรียญทองแดง และเกียรติบตัร 

9.  ก าหนดวนัและเวลาการแข่งขัน 

   วนัและเวลาการแข่งขนั ก าหนดไวโ้ดยละเอียดในรายการแข่งขนั ระหว่างวนัท่ี   

26 - 27 กนัยายน 2563 เร่ิมเวลา 09.00 น ณ ศูนยกี์ฬาในร่มเทศบาลนครเชียงราย (ตลาดศิริกรณ์ ชั้น 2) 

10.  การติดต่อและประสานงาน 

   - รับสมคัรวนัน้ี ไปจนถึงวนัท่ี 22 กนัยายน 2563   

- จบัสลากแบ่งสายวนัท่ี 24 กนัยายน 2563 ณ สนง.ท่องเท่ียวและกีฬา (อฒัจนัทร์กระถางคบ

เพลิง) สนามกีฬากลาง เวลา 13.00 น. 

- ก าหนดให้ผูฝึ้กสอน ผูจ้ดัการทีมหรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมาย ให้ประสานงานผ่านฝ่าย

เทคนิคการแข่งขนัเป็นหลกั โทร. 094 5299826 หรือ 063 1289826 

11.  การแต่งกายและการโฆษณา 

   11.1 ในประเภทคู่ จ  าเป็นตอ้งสวมเส้ือโทนสีเดียวกนั กรรมการผูช้ี้ขาดมีสิทธ์ิวนิิจฉยั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ใบแยกประเภทบุคคล กีฬาแบดมินตัน รุ่นอายุ ……………. ปี 
การแข่งขันกีฬานกัเรียน  นักศึกษา ส่วนภูมภิาค จ.เชียงราย 

โรงเรียน………………………………………………จังหวัด………………………………… 
 

ชื่อ - สกุล วัน เดือน ปีเกิด 
ชายเด่ียว หญิงเด่ียว 

ชายคู ่ หญิงคู่ คู่ผสม 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
 

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

         
เจ้าหน้าที่ทีม 
1.ผู้ควบคุมทีม........................................................................  โทร................................................ 
2.ผู้ฝึกสอน.............................................................................  โทร................................................  
3.ผู้ฝึกสอน.............................................................................  โทร................................................ 
หมายเหตุ  
- ประเภทบุคคลนักกีฬาสามารถลงแข่งขันได้ 4 รายการ ถ้าหากสมัครเกินจะตัดรายการที่ 5 ออก โดยไม่แจ้งใหท้ราบ 
- สามารถจับคู่กับนักกีฬาต่างสังกัดโรงเรียนได้  
- เมื่อได้รางวัลหรือเป็นตัวแทนจังหวัด จะมีการพิจารณาเลือกประเภทอีกคร้ังในระดับ เขตการศึกษาที่ 5 
- หากเอกสารมีพื้นท่ีไม่เพียงพอ สามารถถ่ายส าเนา เพิม่หน้าเพื่อส่งแข่งขันได้ 
- ควรระบุรุ่นและแยกเอกสารแต่ละรุ่นให้ชัดเจน 
 

                                          
 

 



แผงรูปนักกฬีาแบดมนิตนั 
 รุ่นอายุ ………………  ปี    

ในการแข่งขันกฬีาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมภิาค จงัหวดัเชียงราย ประจ าปี ................... 
สถานศึกษา................................................. 

 
 
 
 

ช่ือ..................................      ช่ือ…………….……….….…      ช่ือ...................................    ช่ือ...................................... 
สกลุ..................................    สกลุ..................................    สกลุ..................................   สกลุ.................................... 

 
 
 
 

ช่ือ..................................       ช่ือ…………….……….….…       ช่ือ...................................    ช่ือ............................. 
สกลุ..................................     สกลุ..................................    สกลุ..................................   สกลุ............................. 

 
 
 

 

ช่ือ..................................       ช่ือ…………….……….….…   ช่ือ...................................    ช่ือ..................... 
สกลุ..................................     สกลุ..................................    สกลุ..................................        สกลุ..................... 

 
 
 

 

ช่ือ..................................       ช่ือ…………….……….….…       ช่ือ...................................    ช่ือ................. 
สกลุ..................................     สกลุ..................................          สกุล..................................      สกลุ...................... 
 

 
ขอรับรองการตรวจถูกตอ้ง 

 
ลงช่ือ........................................................ผูรั้บรอง 

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

หากเอกสารมีพ้ืนท่ีไม่เพียงพอ สามารถถ่ายส าเนา เพ่ิมหนา้เพ่ือส่งแข่งขนัได ้



ใบส่งรายช่ือนักกฬีาแบดมนิตนั 
กฬีานักเรียน นักศึกษา ส่วนภูมภิาค จ.เชียงราย 

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

สถานศึกษา .......................................... 
รุ่นอายุไม่เกนิ   ....................   ปี 
 1. ประเภทชายเดีย่ว 
  1. ...............................................................  2. ................................................................ 
  3. ...............................................................     4. ................................................................ 
  5. ……………………………………………      6. ………………………………………… 
 2. ประเภทหญิงเดีย่ว  
  1. ...............................................................           2. ................................................................ 
  3. ...............................................................               4. ................................................................ 
  5. ……………………………………………                6. ……………………………………… 
 3. ประเภทชายคู่ 
  คู่ท่ี 1.  1. ..........................................................       2. .............................................................. 
  คู่ท่ี 2.  1.  .........................................................      2. ............................................................... 

คู่ท่ี 3.  1.  .........................................................      2. ............................................................... 
คู่ท่ี 4.  1.  .........................................................      2. ............................................................... 

 
 4. ประเภทหญิงคู่ 
  คู่ท่ี 1.  1. ..........................................................                    2. .............................................................. 
  คู่ท่ี 2.  1.  .........................................................      2. ............................................................... 

คู่ท่ี 3.  1.  .........................................................      2. ............................................................... 
คู่ท่ี 4.  1.  .........................................................      2. ............................................................... 

 5. ประเภทคู่ผสม (จดัแข่งขันเฉพาะ รุ่นอายุไม่เกนิ 18 ปี) 
  คู่ท่ี 1.  1. ..........................................................      2. .............................................................. 
  คู่ท่ี 2.  1.  .........................................................      2. ............................................................... 

คู่ท่ี 3.  1.  .........................................................      2. ............................................................... 
คู่ท่ี 4.  1.  .........................................................      2. ............................................................... 

หมายเหตุ...  
- ประเภทคู่ สามารถสมคัรลงแข่งขัน โดยหาคู่ต่างโรงเรียนได้ 
- หากเอกสารมีพ้ืนท่ีไม่เพียงพอ สามารถถ่ายส าเนา เพ่ิมหนา้เพ่ือส่งแข่งขนัได ้
 
 

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

                                                              ต าแหน่ง  .............................................................     
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


