การแข่ งขันกีฬาเทควันโด ชิ งถ้ วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยอัสสั มชัญ ครั้งที่ 15
ระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2562
ณ John Paul II Sports Center มหาวิทยาลัยอัสสั มชั ญ
ด้วยชมรมเทควันโดมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้ตระหนักถึงคุณค่าของเยาวชนในการเล่นกีฬาเทควันโดจึงได้
ดาเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯสยามบรมราชกุมารี ทางชมรม
จึงมีความประสงค์ที่จะจัดการแข่งขันกีฬาเทควันโดภายใต้ชื่อ
การแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ครั้งที่ 15 (The 15th AU Taekwondo Championship
Princess’s Cup) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเปิ ดโอกาสให้นกั กีฬาเทควันโดได้แสดงศักยภาพความสามารถ ใช้ทกั ษะกีฬาเท
ควันโดจากประสบการณ์จริ ง รวมไปถึงเรี ยนรู ้เรื่ องการมีน้ าใจนักกีฬา และเป็ นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทางชมรม
จึงเห็นควรกาหนดระเบียบการแข่งขันดังนี้
1) ชื่ อการแข่ งขัน
การแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ครั้งที่ 15 (The 15th AU Taekwondo Championship Princess’s Cup)
2) คณะผู้ดาเนินการแข่ งขัน
คณะกรรมการชมรมเทควันโด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
3) ประเภทการจัดการแข่ งขัน
1. ประเภทต่อสู ้ (Kyorugi)
2. ประเภทท่ารา (Poomsae)

ประเภทต่ อสู้ (Kyorugi)
CLASS A:ไม่จากัดมือ มีคุณสมบัติต้ งั แต่สายเหลืองขึ้นไป
CLASS B:จากัดมือ นักกีฬาสายสี และเคยแข่งขันแต่ไม่เคยได้รับรางวัลในรายการใหญ่
CLASS C: จากัดมือ นักกีฬาสายเหลือง มือใหม่พิเศษ เฉพาะรุ่ นอายุไม่เกิน 10 ปี
*** ยุวชน ชาย/หญิง รุ่ นอายุ 13-17 ปี CLASS A ใช้ เกราะไฟฟ้ า KPNP ***
*** ประชาชนทัว่ ไป ชาย/หญิง อายุ 18 ปี ขึน้ ไป ใช้ เกราะไฟฟ้ า KPNP ***
รุ่ นอายุ
คลาส
รุ่ นนา้ หนัก (กิโลกรัม)
ยุวชน ชาย/หญิง อายุไม่ เกิน 6 ปี A, B, C -18 -20 -22 -24 -26 -28 +28
(เกิดไม่เกินปี พ.ศ. 2556)
A, B, C -20 -22 -24 -27 -30 -34 +34
ยุวชน ชาย/หญิง อายุ 7 - 8 ปี
(เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ.2554-2555)
A, B, C -23 -25 -27 -29 -32 -36 -40
ยุวชน ชาย/หญิง อายุ 9 - 10 ปี
(เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ.2552-2553)
A, B -30 -33 -36 -39 -43 -47 -51
ยุวชน ชาย/หญิง อายุ 11 - 12 ปี
(เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ.2550-2551)
A, B -38 -41 -44 -47 -50 -53 -56
ยุวชน ชาย/หญิง อายุ 13 - 14 ปี
(เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ.2548-2549)
A, B -45 -48 -51 -55 -59 -63 -68
ยุวชน ชาย อายุ 15 - 17 ปี
(เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ.2545-2547)
A, B -42 -44 -46 -49 -52 -55 -59
ยุวชน หญิง อายุ 15 - 17 ปี
(เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ.2545-2547)
A
-54 -58 -63 -68 -74 -80 -87
ประชาชน ชาย อายุ 18 ปี ขึน้ ไป

+40
+51
-59

-62

+62

-73

-78

+78

-63

-68

+68

+87

(เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็ นต้นไป)

ประชาชน หญิง อายุ 18 ปี ขึน้ ไป
(เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็ นต้นไป)
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-49

-53

-57

-62
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กติกาการแข่ งขันประเภทต่ อสู้
1. ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยที่ประกาศใช้ในปั จจุบนั
2. ชุดการแข่งขันให้ใช้ตามกติกาการแข่งขันเทควันโด
3. จัดการแข่งขันแบบแพ้คดั ออก
4. ไม่มีการชิงตาแหน่งรองชนะเลิศอันดับสองโดยให้ครองตาแหน่งรองชนะเลิศอันดับสองร่ วมกัน
5. เวลาในการแข่งขันกาหนดให้มีการแข่งขันคู่ละ3ยกโดยในทุกรุ่ นอายุใช้เวลาแข่งยกละ 2 นาทีพกั 1 นาที
*** ฝ่ ายจัดการแข่งขันสามารถเปลี่ยนเวลาการแข่งขันขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสม ***
6. นักกีฬาต้องมารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 15 นาที
7. ในกรณี ที่นกั กีฬาไม่มารายงานตัวที่จุดรายงานตัว ฝ่ ายจัดการแข่งขันจะเรี ยกชื่อนักกีฬา 3 ครั้งในช่วงเวลา 3 นาที
ก่อนถึงกาหนดการแข่งขันในคู่น้ นั ๆ หากนักกีฬาไม่มาปรากฏตัวในบริ เวณสนามแข่งขันหลังจากเลย
กาหนดการ แข่งขันไปแล้ว 1 นาที ถือว่าผูน้ ้ นั ถอนตัวออกจากการแข่งขัน

ประเภทท่ารา (Poomsae)
1. มีการแข่งขันทั้งหมด 3 ประเภท ประกอบด้วย ท่าราเดี่ยว , คู่ผสม และทีม (ทีมละ 3 คน)
2. การแข่งขันประเภทคู่ผสมและทีมสามารถผสมเพศใดก็ได้
3. สายสี รา 1 พุมเซ่ สายดารา 2 พุมเซ่
*** นักกีฬาต้ องนาเอกสารยืนยันการสอบสายมาด้ วยในวันที่ทาการแข่ งขัน ***
รุ่ นอายุ
ขั้นสาย
ประเภทแข่ งขัน
พุมเซ่ ที่ 1
สายขาว
เดี่ยว
6 Blocks
อายุไม่ เกิน 7 ปี
สายเหลือง
เดี่ยว , คู่ผสม , ทีม
Taeguek 1st
อายุไม่ เกิน 10 ปี (7-9ปี )
สายเขียว
เดี่ยว , คู่ผสม
Taeguek 3rd
อายุไม่ เกิน 13 ปี (10-12ปี )
สายฟ้า
เดี่ยว , คู่ผสม , ทีม
Taeguek 5th
อายุไม่ เกิน 18 ปี (13-17ปี )
สายน้ าตาล
เดี่ยว , คู่ผสม
Taeguek 7th
อายุ 18 ปี ขึน้ ไป
สายแดง
เดี่ยว , คู่ผสม , ทีม
Taeguek 8th
สายดา / ดาแดง เดี่ยว , คู่ผสม , ทีม
Koryo

พุมเซ่ ที่ 2
Keumkang

กติกาการแข่ งขันประเภทท่ารา
1. ใช้ระบบ 3 ผูต้ ดั สิ น เฉลี่ยคะแนน Accuracy 4 คะแนน และ Presentation 6 คะแนน
2. ให้เวลานักกีฬาในการแสดงพุมเซ่ 1 นาที 30 วินาที
3. นักกีฬาที่ชนะการแข่งขันคือนักกีฬาที่มีคะแนนรวมสู งสุ ด
4. ผูช้ นะมีเพียง 3 ลาดับ โดยเรี ยงจากผูท้ ี่มีคะแนนสู งสุ ด
5. กรณี คะแนนรวมเสมอกัน ให้ตดั สิ นโดยใช้คะแนน Presentation
6. กรณี คะแนนรวม และคะแนน Presentation เสมอกัน ให้ทาการแข่งขันใหม่อีกรอบโดยไม่คิดรวมคะแนนของ
รอบก่อนหน้า
การตัดสิ ทธินักกีฬาให้ ออกจากการแข่ งขันประเภทท่ารา
1. นักกีฬา หรื อโค้ชแสดงท่าทีอนั เป็ นเหตุให้การแข่งขันหยุดชะงัก
2. นักกีฬาไม่ลงสนามภายใน 1 นาที หลังจากประกาศเรี ยก
3. นักกีฬาถูกตรวจพบว่าขาดคุณสมบัติเข้าแข่งขันทั้ง ก่อน / ระหว่าง หรื อหลังการแข่งขัน
4) คุณสมบัติของผู้เข้ าแข่ งขัน
1. เปิ ดรับสมัครนักกีฬาเทควันโดจากทั้งภายในและต่างประเทศ
2. มีคุณสมบัติต้ งั แต่สายขาวขึ้นไป
3. ต้องสมัครเข้าแข่งขันในนามของสถาบัน / สโมสร / ชมรม / โรงเรี ยน
4. นักกีฬา 1 คนมีสิทธิ สมัครแข่งขันได้เพียง 1 รุ่ นเท่านั้น แต่นกั กีฬาสามารถลงได้ 2 ประเภททั้งต่อสู ้และท่ารา
** ในกรณี ที่นกั กีฬาลงแข่งทั้ง 2 ประเภท และเวลาการแข่งขันชนกัน นักกีฬาจะต้องเป็ นฝ่ ายเลือกอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ซึ่งทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันขออนุ ญาตไม่คืนเงินให้ในทุกกรณี
** ในกรณี ที่นกั กีฬาลงแข่งทั้งสองประเภท หากได้รับบาดเจ็บจากการแข่งขันประเภทต่อสู ้แล้วไม่สามารถ
แข่งขันต่อได้ในประเภทท่าราได้ ทางคณะกรรมการจัดแข่งขันจะไม่มีการคืนค่าสมัครให้แก่นกั กีฬา
5. เป็ นผูย้ อมรับและปฏิบตั ิตามกฎกติกาการแข่งขันเทควันโดสากลและต้องเป็ นผูท้ ี่ไม่อยูใ่ นระหว่างการถูกลงโทษ
จากการกีฬาแห่งประเทศไทยหรื อสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย

5) รายละเอียดการสมัครเข้ าแข่ งขัน
1. ค่าสมัครแข่งขัน แบ่งเป็ นประเภทดังนี้
ประเภทต่ อสู้ (Kyorugi)
เกราะธรรมดา คนละ 500 บาท
เกราะไฟฟ้า คนละ 600 บาท
ประเภทท่ารา (Poomsae)
ท่าราเดี่ยว คนละ 450 บาท ท่าราคู่ผสม คู่ละ 650 บาท ท่าราทีม ทีมละ 900 บาท
2. วิธีการรับสมัคร
สมัครออนไลน์เท่านั้น
(กรุ ณาใส่ ชื่อนักกีฬาเป็ นภาษาอังกฤษ เนื่องจากใบประกาศจะถูกพิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษ)
สมัคร Online ได้ที่ www.gmacscore.com ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 25 มีนาคม 2562
3. หลักฐานประกอบการสมัคร
1. ใบรับรองผูป้ กครอง (กรณี นกั กีฬาอายุต่ากว่า 15 ปี )
2. บัตรประจาตัวประชาชนหรื อสู ติบตั ร (มาแสดงในวันชัง่ น้ าหนัก)
3. บัตรสอบเลื่อนสายหรื อบัตรประจาตัวสายดา (มาแสดงในวันที่ทาการแข่งขัน)
1. การชาระเงินค่าสมัคร
กรุ ณาโอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชี

ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา สาขามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ถนนบางนา-ตราด กม.26)
ชื่อบัญชี นายสิ ปปกร พันสอ (Sippakorn P.)
เลขที่บญั ชี 418-1-52017-4
** หากโอนแล้ วกรุ ณา แจ้ งรายละเอียดการโอนที่ (คุณสิ ปปกร พันสอ (เจมส์ ) 089-447-5658)**
*** กรุ ณาเก็บสลิปใบโอนไว้ เป็ นหลักฐานการชาระเงินและนามาแสดงในวันชั่ งนา้ หนัก ***

6) การชั่งนา้ หนัก
1. นักกีฬาประเภทต่อสู ้ตอ้ งเข้าชัง่ น้ าหนัก ณ อาคาร John Paul II Sports Center มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
วิทยาเขตสุ วรรณภูมิ
2. นักกีฬาสามารถชัง่ น้ าหนักได้เพียง 2 ครั้งเท่านั้น หากชัง่ ครั้งแรกไม่ผา่ น จะต้องทาการชัง่ น้ าหนักครั้งที่ 2
ภายในเวลา 30 นาที มิฉะนั้นจะตัดสิ ทธิ์ ในการแข่งขัน
3. รายละเอียดวันเวลาของการชัง่ น้ าหนักมีดงั ต่อไปนี้
รุ่ นอายุ
ไม่เกิน 6 ปี , 7-8 ปี , 9-10 ปี , 11-12 ปี
13-14 ปี , 15-17 ปี , 18 ปี ขึ้นไป

วันที่
ศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562
เสาร์ ที่ 30 มีนาคม 2562
เสาร์ ที่ 30 มีนาคม 2562
อาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562

เวลา
17.30 - 20.30 น.
05.30 - 08.30 น.
13.45 - 18.00 น.
05.30 - 08.30 น.

*** ในการชั่งนา้ หนัก นักกีฬาจะต้ องนาบัตรประชาชนตัวจริง และบัตรประจาตัวนักกีฬา
ซึ่งจะได้ รับหลังจากชาระเงินเรียบร้ อยแล้ว มาแสดงในวันชั่งนา้ หนักด้ วย ***
7) วันแข่ งขัน
วันที่
เวลา
วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 09.00 น. เป็ นต้นไป
วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 09.00 น. เป็ นต้นไป

ประเภทการแข่ งขัน
ประเภทต่อสู ้รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี , 7-8 ปี , 9-10 ปี , 11-12 ปี
ประเภทต่อสู ้รุ่นอายุ 13-14 ปี , 15-17 ปี , 18 ปี ขึ้นไป
ประเภทท่าราทุกรุ่ น

8) อุปกรณ์ การแข่ งขัน (นักกีฬาต้ องนามาเอง)
1. เกราะป้ องกันตัว (ในกรณี ของเกราะไฟฟ้า ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะเตรี ยมไว้ให้)
2. หมวกป้ องกันศีรษะ (สี น้ าเงิน และสี แดง เท่านั้น)
3. สนับแขนและสนับขา
4. กระจับ (สาหรับนักกีฬาเพศชาย)
5. ถุงเท้าระบบเกราะไฟฟ้า (เฉพาะนักกีฬาที่แข่งในประเภทที่ใช้เกราะไฟฟ้า นักกีฬาจะต้องนามาเอง)
6. รุ่ นยุวชนอายุ 13-14 ปี , เยาวชนอายุ 15-17 ปี และรุ่ นประชาชน ต้ องใส่ ฟันยาง ที่นามาเอง

7. อุปกรณ์เพิ่มเติมที่สามารถใส่ ในการแข่งขันได้
a. สนับเข่าและสนับศอก (ต้องเป็ นวัสดุที่ไม่มีวสั ดุแข็งเช่นโลหะหรื อพลาสติก)
b. ถุงมือและถุงเท้าที่ใช้ในการแข่งขัน
9) นักกีฬา เจ้ าหน้ าทีป่ ระจาทีม และกรรมการ
1. ชมรมหรื อสโมสรหรื อสถาบันหนึ่ง ๆ มีสิทธิ์ ส่งทีมเข้าร่ วมการแข่งขันได้มากกว่า 1 ทีม
2. กาหนดให้มีเจ้าหน้าที่ประจาทีมได้ไม่เกินทีมละ 3 คน ประกอบด้วย
a. ผูจ้ ดั การทีม
b. ผูฝ้ ึ กสอน
c. ผูช้ ่วยผูฝ้ ึ กสอน
(นักกีฬาไม่สามารถทาหน้าที่แทนผูฝ้ ึ กสอนหรื อผูช้ ่วยผูฝ้ ึ กสอนได้)
3. ในขณะแข่งขัน ผูฝ้ ึ กสอนหรื อผูช้ ่วยผูฝ้ ึ กสอนสามารถติดตามนักกีฬาลงสนามได้ 1 คน
(ผูต้ ิดตามนักกีฬาต้องแต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้อย ไม่ควรสวมรองเท้าแตะ)
4. ตลอดการแข่งขัน หากนักกีฬาหรื อเจ้าหน้าที่ประจาทีมคนใดประพฤติตนไม่เหมาะสมหรื อละเมิดต่อระเบียบ
ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะพิจารณาลงโทษนักกีฬาหรื อเจ้าหน้าที่ประจาทีม
ดังกล่าวโดยการตัดสิ ทธิ์ ออกจากการแข่งขัน
5. หากนักกีฬาหรื อเจ้าหน้าที่ประจาทีมหรื อผูต้ ิดตามนักกีฬาของทีมใดกระทาการไม่สงบเรี ยบร้อย อันเป็ นการ
รบกวนการแข่งขันหรื อรบกวนทีมอื่นๆ ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะพิจารณาลงโทษโดยจะทาการ
พิจารณาถอดถอนทีมหรื อออกหนังสื อแจ้งโทษไปทางสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย
6. ผูต้ ิดตามนักกีฬาจะได้รับใบทวงแต้ม (ใบร้องขอการเปลี่ยนแปลงคะแนน) เป็ นกระดาษแข็งตามสี ของเกราะเป็ น
การชัว่ คราวระหว่างการแข่งขัน ซึ่ งผูต้ ิดตามจะต้องคืนกระดาษแข็งนั้นหลังจากการแข่งขันในคู่น้ นั สิ้ นสุ ดลง เมื่อ
ผูต้ ิดตามนักกีฬาต้องการทักท้วงเรื่ องคะแนนให้ผตู ้ ิดตามนักกีฬายกกระดาษแข็งนั้นเป็ นการประท้วง ซึ่ งทั้งนี้
ผลสรุ ปยังคงขึ้นกับดุลยพินิจของกรรมการเป็ นหลัก

10) การประท้วง
1. ผูท้ ี่มีสิทธิ์ ยนื่ ประท้วงคือผูจ้ ดั การทีมเท่านั้น
2. ให้ยนื่ ใบประท้วงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อคณะกรรมการรับเรื่ องการประท้วงภายใน 10นาทีหลังจากการแข่งขัน
เสร็ จสิ้ นพร้อมทั้งวางเงินการประท้วง 2,000บาท ผูป้ ระท้วงจะได้รับเงินคืน ถ้าชนะการประท้วง
3. คาตัดสิ นของคณะกรรมการผูต้ ดั สิ นถือเป็ นเด็ดขาด
4. หากคู่กรณี ฝ่าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามคาตัดสิ นนั้นให้ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็ นผูพ้ ิจารณาลงโทษ
โดยจะทาการพิจารณาถอดถอนทีมหรื อออกหนังสื อแจ้งโทษไปยังสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย
5. ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะไม่ติดตั้งกล้องวีดีโอสาหรับใช้เป็ นหลักฐานในการให้คะแนน ดังนั้นหาก
ท่านเกรงว่าจะเกิดข้อผิดพลาดกรุ ณาเตรี ยมกล้องวีดีโอมาเอง
11) รางวัล
1. รางวัลประเภทต่อสู ้ (Kyorugi)
รางวัล

ประเภทต่ อสู้ (Kyorugi)
ตาแหน่งชนะเลิศคะแนนรวมทีม ชาย

ถ้วยพระราชทาน

ตาแหน่งชนะเลิศคะแนนรวมทีม หญิง

ถ้วยพระราชทาน

นักกีฬาชาย/หญิงยอดเยีย่ ม
(เฉพาะ CLASS A สาหรับทุกรุ่ นอายุ)

โล่ประกาศเกียรติคุณ

ตาแหน่งชนะเลิศ (สาหรับทุกรุ่ น)

เหรี ยญทองและเกียรติบตั ร

ตาแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1

เหรี ยญเงินและเกียรติบตั ร

ตาแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 2

เหรี ยญทองแดงและเกียรติบตั ร

การคิดคะแนน ถ้ วยพระราชทานประเภทต่ อสู้

1. การแข่งขันประเภทต่อสู ้ จะนับจานวนเหรี ยญเฉพาะ CLASS A และ B
2. นับจากจานวนเหรี ยญทองเฉพาะรุ่ นที่มี3คนขึ้นไปเท่านั้น
3. กรณี เหรี ยญทองเท่ากันจะนับจากจานวนเหรี ยญเงิน
4. กรณี เหรี ยญเงินเท่ากันจะนับจากเหรี ยญทองแดง

2. รางวัลประเภทท่ารา (Poomsae)
รางวัล

ประเภทท่ารา (Poomsae)
ตาแหน่งชนะเลิศคะแนนรวม

ถ้วยพระราชทาน

ตาแหน่งชนะเลิศคะแนนรวม เดี่ยว/คู่ผสม/ทีม

3 ถ้วยรางวัล

นักกีฬาพุมเซ่ยอดเยีย่ ม ในแต่ละรุ่ นอายุ
(ไม่แยก ชาย-หญิง)

โล่ประกาศเกียรติคุณ

ตาแหน่งชนะเลิศ (สาหรับทุกรุ่ น)

เหรี ยญทองและเกียรติบตั ร

ตาแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1

เหรี ยญเงินและเกียรติบตั ร

ตาแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 2

เหรี ยญทองแดงและเกียรติบตั ร

การคิดคะแนน ถ้ วยพระราชทานประเภทพุมเซ่

1. นับจากจานวนเหรี ยญทองทุกรุ่ น ที่มีคู่แข่งขัน 2 ทีมขึ้นไปเท่านั้น
2. กรณี เหรี ยญทองเท่ากันจะนับจากจานวนเหรี ยญเงิน
3. กรณี เหรี ยญเงินเท่ากันจะนับจากเหรี ยญทองแดง
12) อื่นๆ
1. ไม่อนุญาตให้ประกอบอาหาร และนาหม้อหรื อจานชามซึ่ งมีอาหารเข้ามาในบริ เวณที่จดั การแข่งขันหากท่านใด
นาอาหารมา ขอความกรุ ณาให้ไปรับประทานในบริ เวณที่ที่เราได้จดั เตรี ยมไว้ให้
2. ในการแข่งขันไม่อนุ ญาตให้ผไู ้ ม่เกี่ยวข้องลงมาในสนามแข่งขันโดยเด็ดขาด และในการชมการแข่งขันขอความ
กรุ ณาให้รับชมการแข่งขันในสถานที่ที่จดั ให้เพื่อความเป็ นระเบียบ และเพื่อความสะดวกในการจัดการแข่งขัน
3. สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแข่งขันติดต่อได้ที่คุณไพลิน เท็น โทร. 089-981-3133, คุณระพีพฒั น์ ไทร
สาเกตุ (ก๊อต) โทร. 094-787-3066 และคุณสุ วจิ กั ษณ์ ท้าวพา (ฟลุ๊ค) โทร. 084-637-3322
4. ที่พกั สามารถติดต่อที่ คุณศรัณย์ วันทวี (พีท) โทร. 081-920-0968 และคุณจิราลักษณ์ ทรัพย์อินทร์ (แพรว)
โทร. 095-362-0246

** หมายเหตุ **
− คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินให้กบั นักกีฬาที่ถอนตัวออกจากการแข่งขัน
− นักกีฬาคนใดกรอกข้อมูลเท็จ จะถูกตัดสิ ทธิ์ ไม่ให้เข้าร่ วมการแข่งขัน ทีมที่นกั กีฬาลงแข่งจะไม่ได้รับการ
พิจารณาคะแนนถ้วยรางวัลพระราชทาน และคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินให้กบั นักกีฬา
ในกรณี ดงั กล่าว

(เฉพาะนักกีฬาที่อายุต่ากว่า 15 ปี )

หนังสื อยินยอมของผูป้ กครอง
การแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ครั้งที่ 15
วันที่ 30 – 31 มีนาคม 2562
วันที่ ......... เดือน .................... พ.ศ. ...........

เรี ยน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ข้าพเจ้า(นาย/นางนางสาว) ..........................................................................อยูบ่ า้ นเลขที่ ........................หมู่ .....................
ถนน...............................แขวง/ตาบล ................................เขต/อาเภอ..................................จังหวัด ...................................
รหัสไปรษณี ย ์ ..............................โทรศัพท์ / มือถือ ...........................................
เป็ นผูป้ กครองโดยธรรมของ(ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว) .................................................................................ขอรับรองว่า
นักกีฬาคนดังกล่าวเป็ นผูม้ ีความประพฤติเรี ยบร้อย มีน้ าใจเป็ นนักกีฬา และยินยอมให้เข้าร่ วมการแข่งขันกีฬาเทควันโด
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ครั้งที่ 15 โดยยินดีปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบการแข่งขันทุกประการ
หากเกิดอุบตั ิเหตุ หรื อการปะทะรุ นแรงจนเกิดการบาดเจ็บ อันเนื่ องจากการแข่งขัน ข้าพเจ้าจะไม่เรี ยกร้องค่าเสี ยหายใดใด
จากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

ลงชื่อ ....................................................
(......................................................)
ผูป้ กครอง

แผนทีก่ ารเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยอัสสั มชั ญ (ABAC) วิทยาเขตสุ วรรณภูมิ (บางนา)

แผนทีใ่ นมหาวิทยาลัยอัสสั มชั ญ วิทยาเขตสุ วรรณภูมิ แสดงสถานทีจ่ ัดการแข่ งขัน
(John Paul II Sports Center)

เปิ ดแผนที่โดยการแสกน คิวอาร์ โค้ด

แผนทีใ่ นมหาวิทยาลัยอัสสั มชั ญ วิทยาเขตสุ วรรณภูมิ แสดงสถานทีจ่ ัดการแข่ งขัน
(John Paul II Sports Center)

