
 

 
ระเบียบการแข่งขนัยกน า้หนัก 

กฬีาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังที่ 33  (พ.ศ.2560) “ชุมพร - ระนองเกมส์” 
ณ จงัหวดัชุมพร 

******************** 
1. สมาคมกีฬายกน ้าหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย  
 นายกสมาคม   นางบุษบา  ยอดบางเตย 
 เลขาธิการ  พลอากาศเอก จิรศกัด์ิ  ภูวนารถนุรักษ์ 
 สถานท่ีติดต่อ  ห้อง 2 ชั้นท่ี 20 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (ตึก 25 ชั้น)  
    เลขท่ี 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย ถนนรามค าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ  
    กรุงเทพมหานคร 10240 โทร. 0-2170-9461   โทรสาร 0-2170-9462  มือถือ 08-6334-9108 

 E-mail : tawa@tawa.or.th 
2. คณะกรรมการจดัการแข่งขัน 

-  ประธานฝ่ายกีฬายกน ้าหนกัของเจา้ภาพจดัการแข่งขนั ประธานกรรมการ 
-  ผูแ้ทนสมาคมกีฬายกน ้าหนกัสมคัรเล่นแห่งประเทศไทย รองประธานกรรมการ 
-  คณะกรรมการกีฬาจงัหวดัเจา้ภาพ กรรมการ 
-  นายกสมาคมกีฬาจงัหวดัเจา้ภาพ กรรมการ 
-  บุคคลท่ีจงัหวดัเจา้ภาพแต่งตั้ง กรรมการและเลขานุการ 
-  วิทยากรกีฬายกน ้าหนกั ฯ ท่ีสมาคม ฯ แต่งตั้ง กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

3. คณะกรรมการพจิารณาการประท้วงและขอบเขตของการประท้วง 
 3.1 คณะกรรมการพิจารณาการประทว้งคุณสมบติันกักีฬา ประกอบดว้ย 

ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันากีฬาเป็นเลิศ กกท. ประธานกรรมการ 
นายกสมาคมกีฬาจงัหวดัเจา้ภาพ กรรมการ 
ผูแ้ทนสมาคมกีฬายกน ้าหนกัสมคัรเล่นแห่งประเทศไทย  กรรมการ 
ผูแ้ทนกองนิติการ กกท. กรรมการ 
ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันากีฬาเป็นเลิศ กกท. กรรมการและเลขานุการ 
หวัหนา้งานแข่งขนัและทะเบียนกีฬาในประเทศ กกท.                                      กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 3.2 คณะกรรมการการพิจารณาการประทว้งเทคนิค ประกอบดว้ย 
  ผูแ้ทนสมาคมกีฬายกน ้าหนกัสมคัรเล่นแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการ 
  ประธานฝ่ายเทคนิคกีฬายกน ้าหนกั รองประธานกรรมการ 
  ประธานฝ่ายจดัการแข่งขนักีฬายกน ้าหนกั  กรรมการ 
  ผูแ้ทนการกีฬาแห่งประเทศไทย กรรมการ 
  ผูจ้ดัการทีมทุกทีมท่ีเขา้แข่งขนั (ยกเวน้ คู่กรณี) กรรมการ 

บุคคลท่ีจงัหวดัเจา้ภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งตั้ง กรรมการและเลขานุการ 
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 3.3 การประทว้งทางเทคนิค 
การแข่งขนัยกน ้าหนกัในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี 33 ไม่ให้มีการประทว้งทางเทคนิคไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน
ให้ถือผลการตดัสินของคณะกรรมการผูต้ดัสิน ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการควบคุมการแข่งขนั (JURY) เป็น
เดด็ขาด หากเจา้หนา้ท่ีทีมหรือนกักีฬากระท าการใด ๆ ท่ีมีพฤติการณ์ในท านองประทว้งและหรือไม่ยอมรับค า
ตดัสินของคณะกรรมการ ผูแ้ทนสมาคมยกน ้ าหนกัสมคัรเล่นแห่งประเทศไทยจะรายงานความประพฤติของ
นกักีฬาหรือเจา้หนา้ท่ีทีมนั้นไปยงัการกีฬาแห่งประเทศไทยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 3.4 การประทว้งเร่ืองคุณสมบติัของนกักีฬา 
  การประทว้งเร่ืองคุณสมบติัของนกักีฬา ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าดว้ยการแข่งขนั

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 
4. ข้อบังคบัและกตกิาการแข่งขัน 
 4.1 ให้ใชข้อ้บงัคบัการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าดว้ย การแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550  
  4.2 ให้ใชก้ติกาการแข่งขนัของสหพนัธ์ยกน ้ าหนกันานาชาติ (IWF) ฉบบัภาษาไทย ซ่ึงสมาคมกีฬายกน ้ าหนกั

สมคัรเล่นแห่งประเทศไทย ประกาศใชใ้นปัจจุบนั ยกเวน้ขอ้ก าหนดตามระเบียบน้ีและมติขอ้ตกลงในการ
ประชุมผูจ้ดัการทีม (ตามขอ้ 9.2) 

 4.3 ระเบียบการแข่งขนัฉบบัน้ีให้อนุโลมใชท้ั้งการแข่งขนัรอบคดัเลือกระดบัภาคและการแข่งขนัรอบสุดทา้ยระดบัชาติ 
5. คุณสมบัตขิองผู้เข้าร่วมการแข่งขันและการสมัครเข้าแข่งขัน 
 5.1 การสมคัรเขา้แข่งขนั ให้เป็นไปตามประกาศของการกีฬาแห่งประเทศไทย นกักีฬาคนใดไม่มีช่ือในใบสมคัร

เขา้แข่งขนัไม่มีสิทธิเขา้แข่งขนัรอบคดัเลือกระดบัภาคและรอบสุดทา้ย ระดบัชาติ โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ 
5.2 นกักีฬาท่ีสมคัรเขา้ท าการแข่งขนัจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัว่าดว้ยการข้ึนทะเบียนเป็นนักกีฬาของสมาคมกีฬา

จงัหวดันั้น ๆ ตามระเบียบของการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าดว้ยการแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 
 5.3 นกักีฬาจะตอ้งมีอายไุม่เกิน 20 ปีข้ึนไป (เกิด พ.ศ. 2540) และไม่ต ่ากว่า 13 ปี (เกิด พ.ศ. 2547) นบัอายตุามปีปฏิทิน 
 5.4 อนุญาตให้นกักีฬาท่ีเป็นและหรือเคยเป็นนกักีฬาทีมชาติไทยเขา้แข่งขนัไดโ้ดยไม่ก าหนดจ านวน 
6. ประเภทการแข่งขันและพกิัดรุ่นน ้าหนัก 
 6.1 ประเภทชาย  แบ่งการแข่งขนัออกเป็น 8 รุ่น ดงัน้ี 
  (1) รุ่น  56 กก. น ้าหนกัตอ้งไม่เกิน 56.0 กก. 
  (2) รุ่น  62  กก. น ้าหนกัตอ้งเกิน  56.0  กก.  แต่ตอ้งไม่เกิน 62.0 กก. 
  (3) รุ่น  69  กก. น ้าหนกัตอ้งเกิน  62.0  กก.  แต่ตอ้งไม่เกิน 69.0 กก. 
  (4) รุ่น  77 กก. น ้าหนกัตอ้งเกิน  69.0  กก.  แต่ตอ้งไม่เกิน 77.0 กก. 
  (5) รุ่น  85  กก. น ้าหนกัตอ้งเกิน  77.0  กก.  แต่ตอ้งไม่เกิน 85.0 กก. 
  (6) รุ่น  94 กก. น ้าหนกัตอ้งเกิน  85.0  กก.  แต่ตอ้งไม่เกิน 94.0 กก. 
  (7) รุ่น  105  กก. น ้าหนกัตอ้งเกิน  94.0  กก.  แต่ตอ้งไม่เกิน 105.0 กก. 
  (8) รุ่นเกิน 105 กก. น ้าหนกัตอ้งเกิน  105.0  กก. ข้ึนไป  
 6.2 ประเภทหญิง แบ่งการแข่งขนัออกเป็น 7 รุ่น ดงัน้ี 
  (1) รุ่น  48 กก. น ้าหนกัตอ้งไม่เกิน  48.0  กก. 
  (2) รุ่น  53  กก. น ้าหนกัตอ้งเกิน  48.0  กก.  แต่ตอ้งไม่เกิน 53.0 กก. 
  (3) รุ่น  58  กก. น ้าหนกัตอ้งเกิน  53.0  กก.  แต่ตอ้งไม่เกิน 58.0 กก. 
  (4) รุ่น  63  กก. น ้าหนกัตอ้งเกิน  58.0  กก.  แต่ตอ้งไม่เกิน 63.0 กก. 
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  (5) รุ่น  69  กก. น ้าหนกัตอ้งเกิน  63.0  กก.  แต่ตอ้งไม่เกิน 69.0 กก. 
  (6) รุ่น  75  กก. น ้าหนกัตอ้งเกิน  69.0  กก.  แต่ตอ้งไม่เกิน 75.0 กก. 
  (7) รุ่นเกิน 75  กก. น ้าหนกัตอ้งเกิน  75.0  กก. ข้ึนไป 
7. การแข่งขันรอบคดัเลือกระดับภาคและจ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

7.1 นักกีฬาชาย จงัหวดัท่ีเขา้แข่งขนัแต่ละจงัหวดัจะส่งนกักีฬาชายเขา้แข่งขนัไดไ้ม่เกินรุ่นละ 2 คนรวมแลว้แต่
ละจงัหวดัจะมีสิทธิส่งนกักีฬาไดไ้ม่เกิน 10 คน  

7.2 นักกีฬาหญิง จงัหวดัท่ีเขา้แข่งขนัแต่ละจงัหวดัจะส่งนกักีฬาหญิงเขา้แข่งขนัไดไ้ม่เกิน รุ่นละ 2 คน รวมแลว้แต่
ละจงัหวดัจะส่งนกักีฬาไดไ้ม่เกิน 9 คน  

7.3 นักกีฬา (ตามข้อ 7.1 และ 7.2) ให้เข้าแข่งขนัในรอบคดัเลือกระดบัภาคทุกคน ทั้งน้ีเพ่ือน าสถิติโตเติล 
ไปพิจารณาตามขอ้ 8.1, 8.2 และ 8.3  

7.4 เจ้าภาพการแข่งขันระดับภาคทุกภาค จะต้องจัดให้มีการแข่งขันทุกภาคท่ีมีนักกีฬาสมัครเข้าแข่งขัน 
และจดัให้มีการประชุมผูจ้ดัการทีม ก่อนวนัเร่ิมการแข่งขนัรอบคดัเลือกระดบัภาค 1 วนัเพ่ือยืนยนัรายช่ือนกักีฬาและ
อนุญาตให้ปรับเปล่ียนรุ่นจากรุ่นท่ียื่นสมคัรไวต้ามขอ้ 5.1 โดยการแจง้ในวนัท่ีประชุมผูจ้ดัการทีม  

7.5 การแข่งขนัรอบคดัเลือกระดบัภาค จะต้องมีผูแ้ทนจากสมาคมกีฬายกน ้ าหนกัสมคัรเล่นแห่งประเทศไทย                      
เป็นผูค้วบคุมการด าเนินการจดัการแข่งขนั และให้ผูแ้ทนสมาคมฯ มีอ านาจแต่งตั้งผูต้ดัสินกีฬายกน ้ าหนกัของ
ภูมิภาคร่วมปฏิบติัหนา้ท่ีได ้

7.6 หลังจากเสร็จส้ินการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาคภาคสุดท้ายแล้ว สมาคมกีฬายกน ้ าหนักสมัครเล่น 
แห่งประเทศไทย จะประกาศยืนยนัรายช่ือนกักีฬาของแต่ละรุ่นเป็นนกักีฬาตวัจริง นกักีฬาส ารอง (ถา้มี) และ 
ผูฝึ้กสอนของแต่ละจงัหวดัท่ีมีสิทธิเขา้แข่งขนัรอบสุดทา้ยระดบัชาติ และแจ้งให้ กกท. และสมาคมกีฬาจงัหวดั
ตน้สงักดัทราบภายใน 30 วนั  

7.7 นกักีฬาท่ีไดรั้บการประกาศรายช่ือ ตามขอ้ 7.6 ให้เป็นสิทธิเฉพาะตวันกักีฬาผูน้ั้น ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผูอ่ื้น และ
หรือขอเปล่ียนแปลงรุ่นแข่งขนัได ้(ให้แข่งขนัในรุ่นท่ีแข่งขนัในรอบคดัเลือกเท่านั้น) 

7.8 ให้สมาคมกีฬาจังหวดัแจ้งยืนยนัรายช่ือนักกีฬาท่ีได้รับสิทธิตามข้อ 7.6 (พร้อมวนั เดือน ปีเกิด และสถิติโตเติล 
เข้าแข่งขนั) และรายช่ือผูฝึ้กสอน (ENTRY FORM BY NAME) ให้ กกท. ส่วนกลาง (กองแข่งขนักีฬาเป็นเลิศ 
โทรศพัท์ 02-1867111 โทรสาร 02-1867525) ทราบก่อนวนัพิธีเปิดการแข่งขนัรอบสุดท้ายระดบัชาติ ไม่น้อยกว่า  
60 วนั หากจังหวดัใดไม่แจ้งยืนยนัรายช่ือนกักีฬาคนใด ให้นักกีฬาผูน้ั้นหมดสิทธ์ิเข้าร่วมการแข่งขนัรอบสุดทา้ย
ระดบัชาติในคร้ังน้ี 

 7.9 นักกีฬาท่ีได้รับสิทธิเข้าแข่งขันรอบสุดท้ายระดับชาติแล้ว หากปรากฏว่าผู ้ใดไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน 
นกักีฬาผูน้ั้นจะถูกพิจารณาโทษตามระเบียบของการกีฬาแห่งประเทศไทย 

 7.10 ให้สมาคมกีฬายกน ้ าหนกัฯร่วมกบัฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย มีสิทธ์ิไปตรวจเยี่ยมนกักีฬา
ตามขอ้ 7.6  และมีหนา้ท่ีสุ่มตรวจสารตอ้งห้ามได ้ทั้งน้ีให้สมาคมฯกีฬาจงัหวดัแจง้ช่ือนกักีฬา วนัท่ี เวลา และ
สถานท่ีฝึกซ้อมและท่ีพักแรมคืน (ตามแบบเอกสารของสมาคมฯ)แจ้งให้สมาคมกีฬายกน ้ าหนักฯ 
ทราบก่อนวนัประชุมผูจ้ดัการทีม ตามขอ้ 9.2 ไม่น้อยกว่า 30 วนั หากสมาคมกีฬาจงัหวดัใดไม่ปฏิบติัตาม
ระเบียบขอ้น้ี สมาคมยกน ้ าหนกัฯจะไม่อนุญาตให้เขา้แข่งขนั ในการแข่งขนัรอบสุดทา้ยระดบัชาติ และท า
รายงานการกีฬาแห่งประเทศไทย เพ่ือพิจารณาโทษต่อไป 
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8. หลักเกณฑ์และวธีิคดัเลือกนักกฬีาและ เจ้าหน้าที่ประจ าทีมเข้าแข่งขันรอบสุดท้ายระดับชาต ิ
 8.1 “เกณฑท่ี์ 1 ท่ี 2 ของรุ่น ของภาค”  

(ก.)  จากการแข่งขนัรอบคดัเลือกระดบัภาคของแต่ละภาค นักกีฬาท่ีได้ต าแหน่งท่ี 1 และท่ี 2 ของผลสถิติ 
โตเติล และผา่นสถิติเกณฑม์าตรฐานขั้นต ่าจะไดรั้บสิทธิเขา้แข่งขนัรอบสุดทา้ยระดบัชาติโดยตรง  

(ข.) ถ้าหากภาคใด ไม่มีนักกีฬาได้สิทธ์ิดังกล่าว ให้พิจารณาคัดเลือกนักกีฬาท่ีมีสถิติโตเติลท่ีดีท่ีสุด 
ตั้งแต่อนัดบั 3 ของรุ่นนั้น  ๆจากนกักีฬาภาคอ่ืนๆให้ไดรั้บสิทธิแทน 

 8.2 “เกณฑบ์ุคคลท่ี 3 ของแต่ละรุ่น แต่ละภาค”  
จากผลการแข่งขนัและมีนกักีฬาไดรั้บสิทธิ ตามขอ้ 8.1 แลว้ ให้พิจารณาสถิติโตเติลเรียงล าดบัท่ีดีท่ีสุดของ
นกักีฬาแต่ละรุ่น รวมทั้ง 5 ภาค ให้ไดรั้บสิทธิเพ่ิมอีกรุ่นละ 5 คน เพ่ือเขา้แข่งขนัรอบสุดทา้ยระดบัชาติ 

 8.3 “เกณฑสิ์ทธิเจา้ภาพ”  
ในการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาค ถ้า “จังหวัดเจ้าภาพ (จังหวัดชุมพร) การแข่งขันรอบสุดท้าย
ระดับชาต”ิ ส่งนกักีฬาสมคัรเขา้แข่งขนัรอบคดัเลือกระดบัภาคดว้ย ให้พิจารณาให้สิทธิในฐานะเจ้าภาพ ให้มี
นกักีฬายกน ้าหนกัเขา้ร่วมการแข่งขนัรอบสุดทา้ยระดบัชาติดว้ย หากมีนกักีฬาไดรั้บสิทธิตามขอ้ 8.1 และ 8.2   
แลว้ แต่มีนกักีฬาไดรั้บสิทธิจ านวนทีมหญิงไม่ถึง 2 คน และหรือทีมชายไม่ถึง 3 คน ให้พิจารณาให้สิทธิพิเศษ เจ้าภาพ
เพ่ิมอีกให้ครบตามจ านวนดงักล่าวขา้งตน้ ทั้งน้ีนกักีฬาคนนั้นจะตอ้งมีผลการแข่งขนัคือ มีสถิติโตเติล “น้อย
กว่าสถิติมาตรฐานขั้นต ่าของรุ่นนั้นๆไม่เกิน 10 กิโลกรัม” 

 8.4 “เกณฑที์มชาติ” 
สมาคมกีฬายกน ้าหนกัสมคัรเล่นแห่งประเทศไทย จะให้เกียรติและให้สิทธิพิเศษส าหรับนกักีฬายกน ้ าหนกั 
ท่ีสมาคม ฯ ประกาศเรียกเข้าเก็บตัวในปัจจุบันเพ่ือภารกิจการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ กีฬาเอเช่ียนเกมส์  
กีฬาโอลิมปิกเกมส์ และรายการนานาชาติอ่ืน ๆ โดยสมาคมกีฬาจังหวดัตน้สังกัดจะต้องยื่นใบสมคัรเข้า
แข่งขนั และมีช่ือในแบบส่งช่ือตามขอ้ 7.1 และ 7.2 และให้สมาคมกีฬาจงัหวดัตน้สังกดั ท าหนงัสือแจ้งให้
สมาคมกีฬายกน ้าหนกัฯทราบ ก่อนวนัแข่งขนัรอบคดัเลือกระดบัภาคนั้นๆ เพ่ือขอผ่อนผนัไม่ตอ้งแข่งขนัใน
รอบคดัเลือกระดบัภาค 

 8.5 สมาคมกีฬายกน ้าหนกัสมคัรเล่นแห่งประเทศไทย จะพิจารณาให้มีนกักีฬา “ส ารอง” ของแต่ละจงัหวดัจาก
ผลการแข่งขนัรอบคดัเลือกระดบัภาคและมีขอ้ปฏิบติั ดงัน้ี 

  (1) ทีมนักกีฬายกน ้ าหนักชายจังหวัดใดท่ีมีนักกีฬาได้รับสิทธิ (ตามข้อ 8.1 ข้อ 8.2, ข้อ 8.3 และ ข้อ 8.4 
จ านวน  3-5 คน ให้มีนกักีฬาส ารองได ้1 คน 

  (2) ทีมนักกีฬายกน ้ าหนักชายจังหวัดใดท่ีมีนักกีฬาได้รับสิทธิ (ตามข้อ 8.1 ข้อ 8.2, ข้อ 8.3 และ ข้อ8.4)  
จ านวน  6-8 คน ให้มีนกักีฬาส ารองได ้2 คน    

                      (3) ทีมนักกีฬายกน ้ าหนักหญิงจังหวดัใดท่ีมีนักกีฬาได้รับสิทธิ (ตามข้อ 8.1 ข้อ 8.2, ข้อ 8.3 และ ข้อ8.4)  
จ านวน  3-4  คน ให้มีนกักีฬาส ารองได ้1 คน 

  (4) ทีมนักกีฬายกน ้ าหนักหญิงจังหวัดใดท่ีมีนักกีฬาได้รับสิทธิ (ตามข้อ 8.1 ข้อ 8.2, ข้อ 8.3 และ ข้อ8.4)  
จ านวน 5-7 คน ให้มีนกักีฬาส ารองได ้2 คน 

  (5) นกักีฬา “ส ารอง” มีสิทธิเข้าแข่งขนัรอบสุดท้ายระดบัชาติได้ โดยการแจ้งยืนยนัเป็น “นักกีฬาตวัจริง”  
ในท่ีประชุมผูจ้ดัการทีมแทนนกักีฬาตวัจริงคนใดคนหน่ึง โดยให้อยูใ่นรุ่นท่ีเขา้แข่งขนัในรอบคดัเลือก 
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(6) ก่อนวนัประชุมผู้จัดการทีม นักกีฬา”ส ารอง”(ตามข้อ 8.5) จะไม่ได้รับเบ้ียเล้ียง สิทธิและสวสัดิการ ใดใด  
เม่ือไดรั้บการยืนยนัให้เป็นนกักีฬาตวัจริงในวนัประชุมผูจ้ดัการทีมแลว้ จึงจะไดรั้บสิทธิและสวสัดิการต่าง ๆ  
แทนนกักีฬาท่ีถูกเปล่ียนช่ือออกตามระเบียบของการกีฬาแห่งประเทศไทย  

8.6 จ านวนผูฝึ้กสอน ให้ก าหนดจ านวนผูฝึ้กสอนของทีมแต่ละจงัหวดัตามสัดส่วนของจ านวนนักกีฬาตวัจริง  
(ตามขอ้ 8.1 ขอ้ 8.2 ขอ้ 8.3 และขอ้ 8.4) รวมกนัทั้งทีมชายและทีมหญิง ดงัน้ี 

  (1) จงัหวดัท่ีมีนกักีฬารวมไม่เกิน 4 คน ให้มีผูฝึ้กสอน 1 คน 
  (2) จงัหวดัท่ีมีนกักีฬารวม    5-7  คน         ให้มีผูฝึ้กสอน 2 คน 
  (3) จงัหวดัท่ีมีนกักีฬารวม    8-11 คน        ให้มีผูฝึ้กสอน 3 คน 
  (4) จงัหวดัท่ีมีนกักีฬารวมเกิน  11 คน ให้มีผูฝึ้กสอน 4 คน  
9. การประชุมผู้จดัการทีม การแข่งขันรอบสุดท้ายระดบัชาติ  

 9.1 อนุญาตให้สมาคมกีฬาจังหวดัแต่งตั้งบุคคลปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผูจ้ดัการทีมได ้หากจงัหวดัใดไม่มีผูจ้ ัดการทีม  
ให้ผูฝึ้กสอนคนหน่ึงท าหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัการทีม 

 9.2 การประชุมผูจ้ดัการทีม จะกระท าตามวนัเวลาและสถานท่ีตามก าหนดการแข่งขนัในขอ้ 22 หรือท่ีจงัหวดัเจ้าภาพ
ก าหนด การประชุมผูจ้ดัการทีมถือเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของผูจ้ดัการทีมและหรือผูฝึ้กสอนท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง
จากจงัหวดัตน้สังกดั จะตอ้งเขา้ร่วมประชุม หากจงัหวดัใดไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม จะตอ้งยอมรับและปฏิบติัตามมติ
ของท่ีประชุมทุกประการ ทั้งน้ี กกท. ไม่อนุญาตให้นกักีฬาเขา้ร่วมประชุมผูจ้ดัการทีม เพ่ือท าหน้าท่ีแทน และ
ผูแ้ทนสมาคม ฯ จะท ารายงานเสนอการกีฬาแห่งประเทศไทย เพ่ือทราบพิจารณาต่อ 

 9.3  ผูจ้ดัการทีม หรือผูฝึ้กสอน จะตอ้งแจ้งยืนยนัรายช่ือนกักีฬาตวัจริง ในท่ีประชุมผูจ้ดัการทีม รวมทั้งการเปล่ียนตวั
นกักีฬาส ารอง (ถา้มี) เป็นตวัจริง แลว้ตดัช่ือนกักีฬาตวัจริงคนเดิมออก โดยหลงัการแจ้งยืนยนัรายช่ือแลว้จะขอ
เปล่ียนแปลงอีกมิได ้ช่ือนกักีฬาท่ีไม่มีการยืนยนัเป็นตวัจริง จะถูกตดัออกจากระบบทางเทคนิคการแข่งขนั  

10. ข้อปฏิบัตใินการแข่งขันรอบสุดท้ายระดับชาต ิ
 10.1 การแข่งขนั ให้แต่ละจงัหวดับริหารจดัการทีมยกน ้ าหนกัของตนเองเป็นอิสระไม่เก่ียวขอ้งกบัระบบภาค 
 10.2 การแข่งขนัจะด าเนินการไปตามกติกาของสหพนัธ์ยกน ้ าหนักนานาชาติ (IWF) ฉบบัภาษาไทยของสมาคมกีฬา 

ยกน ้ าหนกัสมคัรเล่นแห่งประเทศไทย ในกรณีมีขอ้ขดัแยง้ทางเทคนิคให้คณะกรรมการควบคุมการแข่งขนั (JURY) 
เป็นผูช้ี้ขาด 

10.3  การชัง่น ้ าหนกัตวัของนกักีฬา อนุญาตให้ผูฝึ้กสอนเพศเดียวกนัเขา้ไปสังเกตการณ์การชัง่น ้ าหนกัได ้1 คน 
และให้นกักีฬาแสดงหลกัฐานหรือเอกสารของตวัเอง ต่อกรรมการชัง่น ้าหนกั รวม 2 รายการ คือ 

  (1)  “บตัรประจ าตวันกักีฬา” (A.D.CARD) ของการแข่งขนัคร้ังน้ี และ 
  (2)  “บตัรประจ าตวัประชาชน” 
 10.4 การรายงานตวัเพ่ือเข้าแข่งขนั และการแนะน าตัวนักกีฬาก่อนเร่ิมการแข่งขนั ถือเป็นส่วนหน่ึงของกติกา 

การแข่งขนั หากนกักีฬาคนใดไม่มารายงานตวัและข้ึนแนะน าตวับนเวที นกักีฬาผูน้ั้นจะถูกตดัสิทธิออกจาก
การแข่งขนั (Disqualified) 

 10.5 ในวนัแข่งขนั นกักีฬาแต่ละคน ตอ้งยกบาร์เบลแข่งขนัตามเกณฑท์ั้ง 4 ขอ้ ดงัน้ี 
(1) ตอ้งยกบาร์เบลแข่งขนัคร้ังแรกของท่าแสนทช์และท่าคลีนแอนด์เจอร์ค น ้ าหนกัรวมกนัตอ้งไม่น้อย

กว่า “สถิติมาตรฐานขั้นต ่า” ตามขอ้ 16 
  (2) ประเภทหญิง นกักีฬาจะตอ้งยกบาร์เบลคร้ังแรกของแต่ละท่าไม่นอ้ยกว่า  40 กก. 
  (3) ประเภทชาย นกักีฬาจะตอ้งยกบาร์เบลคร้ังแรกของแต่ละท่าไม่นอ้ยกว่า  45 กก. 
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(4) ตอ้งยกบาร์เบลแข่งขนัคร้ังแรกของท่าสแนทช์และท่าคลีนแอนด์เจอร์ค น ้ าหนกัรวมกนัตอ้งไม่น้อย
กว่า “สถิติโตเติลเขา้แข่งขนั (ENTRY TOTAL)” ท่ีแต่ละคนแจง้ไว ้แต่อนุญาตให้ลดลงได ้ดงัน้ี 

   - ประเภทชาย ลดลงไม่เกิน 20 กก.   
   - ประเภทหญิง ลดลงไม่เกิน 15 กก. และน ้าหนกัดงักล่าวตอ้งไม่นอ้ยกว่า “สถิติมาตรฐานขั้นต ่า” (ตามขอ้ 16) 
 10.6 ในห้วงเวลาขณะท าการแข่งขนั ณ บริเวณพ้ืนท่ีอบอุ่นร่างกาย (WARM-UP AREA) อนุญาตให้เฉพาะผูติ้ดตามนกักีฬาท่ี

คลอ้งคอดว้ย “บตัรผา่นฟลอร์วอร์ม” ของรุ่นท่ีก าลงัแข่งขนัเท่านั้น ท่ีจะเขา้ไปได ้
11. การแต่งกายของนักกีฬา 
 11.1 นกักีฬาท่ีเขา้แข่งขนัทุกคนตอ้งแต่งกายให้ถูกตอ้งตามกติกายกน ้าหนกัของสหพนัธ์ยกน ้ าหนกันานาชาติ (IWF) ห้ามมิ

ให้มีเคร่ืองหมายการคา้, ค าโฆษณา หรือสญัลกัษณ์อนัเป็นการโฆษณาท่ีมิใช่ช่ือจงัหวดัมีขนาดเป็นท่ีประจกัษ์เกินกว่า
ขนาด 2 x 3 น้ิว 

 11.2 ห้ามมิให้นกักีฬาท่ีไม่เคยเป็นตวัแทนทีมชาติไทย ประดบัธงชาติไทยท่ีชุดแข่งขนั และห้ามมิให้นกักีฬาทุกคน
ประดบัธงชาติต่างประเทศท่ีชุดแข่งขนั 

11.3 นกักีฬาท่ีใชเ้คร่ืองแต่งกายหรืออุปกรณ์หรือการกระท าใด ๆ  เป็นท่ีตอ้งห้าม ตามกติกาการแข่งขนัจะไม่ไดรั้บอนุญาต
ให้ข้ึนเวทีเพ่ือท าการแข่งขนั จนกว่าจะไดแ้กไ้ขให้ถูกตอ้ง ทั้งน้ีไม่ว่ากรณีใดๆ จะไม่มีการหยุดเวลาให้เพ่ือการแก้ไข
ดงักล่าว  และให้เป็นหน้าท่ีของผูฝึ้กสอนหรือเจ้าหน้าท่ีประจ าทีมของนกักีฬานั้น ๆ  ท าการแก้ไขตามค าแนะน าของ
กรรมการเทคนิค 

12. มารยาทและวนัิยของนักกีฬา 
  ตลอดเวลาการแข่งขนั ให้นกักีฬาและเจา้หนา้ท่ีประจ าทีมทุกคนตอ้งประพฤติตนให้เหมาะสมกบัการ เป็นนกักีฬาท่ีดี 
คือมีน ้ าใจเป็นนกักีฬา รู้แพ ้รู้ชนะ รู้อภยั ผูอ้าวุโสน้อยกว่าต้องให้เกียรติ เคารพ นับถือ คารวะผูอ้าวุโสมากกว่า และตอ้ง
ปฏิบติัตามกติกาการแข่งขนัอย่างเคร่งครัด หากมีผูใ้ดละเมิด หรือฝ่าฝืน ผูแ้ทนสมาคม ฯ จะรายงานให้การกีฬาแห่งประเทศ
ไทยทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือพิจารณาลงโทษต่อไป 

13. การประท้วง 
 13.1   การประท้วงเทคนิค  การแข่งขนัยกน ้ าหนกัในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี 33 ไม่ให้มีการประทว้งทาง

เทคนิคไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน ให้ถือผลการตดัสินของคณะกรรมการการตดัสิน ภายใตก้ารควบคุมการ
แข่งขนั (JURY) เป็นเดด็ขาด หากเจา้หนา้ท่ีหรือนกักีฬากระท าการใดๆท่ีมีพฤติการณ์ในท านองประทว้ง
หรือไม่ยอมรับค าตดัสินของ คณะกรรมการ ผูแ้ทนสมาคมกีฬายกน ้ าหนกัสมคัรเล่นแห่งประเทศไทยจะ
รายงานความประพฤติขอนกักีฬาหรือเจา้หนา้ท่ีนั้นไปยงัการกีฬาแห่งประเทศไทยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 13.2 การประท้วงคุณสมบัตนัิกกีฬา   
  การประท้วงเร่ืองคุณสมบติัของนกักีฬา ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าดว้ยการ

แข่งขนักีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
14. คณะกรรมการผู้ตดัสิน 

14.1 ผูต้ดัสินต้องเป็นผูต้ดัสินกีฬายกน ้ าหนักท่ีข้ึนทะเบียนเป็นผูต้ดัสินของสมาคมกีฬายกน ้ าหนักสมคัรเล่น 
แห่งประเทศไทย และไดรั้บการพิจารณาจากสมาคมกีฬายกน ้าหนกัสมคัรเล่นแห่งประเทศไทย เสนอรายช่ือ
ให้การกีฬาแห่งประเทศไทย แต่งตั้งให้ปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้ดัสินกีฬายกน ้าหนกัในคร้ังน้ี  

14.2    การปฏิบติัหนา้ท่ีของผูต้ดัสินตอ้งตระหนกั และค านึงถึงการมีส่วนไดส่้วนเสีย ในกรณีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง หรือ 
           อาจจะมีส่วนเก่ียวขอ้งในการปฏิบติัหนา้ท่ี เพ่ือมิให้เกิดค าครหาหรือเกิดการประทว้งฯ อนัเช่ือไดว้่าไม่โปร่งใส  
          หรือยติุธรรมของการตดัสิน  
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 14.3 คณะกรรมการผูต้ดัสิน รอบสุดทา้ยระดบัชาติ ประกอบดว้ย 
  (1) ผูแ้ทนสมาคม ฯ   1 คน 
  (2) วิทยากร  2 คน 
  (3) ผูต้ดัสิน  20 คน  
15. อุปกรณ์การแข่งขัน 
 15.1 การแข่งขนัยกน ้ าหนกัในรอบสุดท้ายระดบัชาติให้ ใชบ้าร์เบลล์ ซ่ึงสหพนัธ์ยกน ้ าหนักนานาชาติ (IWF)  

ให้การรับรองอยา่งเป็นทางการ 
 15.2 การใชค้านยกน ้าหนกั 

- ประเภทชาย  ใชค้านน ้าหนกั 20 กก. 
  - ประเภทหญิง  ใชค้านน ้าหนกั 15 กก. 
16. สถิตมิาตรฐานขั้นต า่ 
 16.1 นกักีฬายกน ้าหนกัชาย 
  (1) รุ่น  56 กก. สถิติโตเติล 140 กก. 
  (2) รุ่น  62  กก. สถิติโตเติล 145 กก. 
  (3) รุ่น  69  กก. สถิติโตเติล 150 กก. 
           (4) รุ่น  77  กก. สถิติโตเติล 155      กก. 
  (5) รุ่น  85  กก. สถิติโตเติล 160 กก. 
  (6) รุ่น  94  กก. สถิติโตเติล 165 กก. 
  (7) รุ่น 105 กก. สถิติโตเติล 170 กก. 
  (8) รุ่น เกิน 105 กก. สถิติโตเติล 170 กก. 
 16.2 นกักีฬายกน ้าหนกัหญิง 
  (1) รุ่น  48 กก. สถิติโตเติล 85 กก. 
  (2) รุ่น  53  กก. สถิติโตเติล 90 กก. 
  (3) รุ่น  58 กก. สถิติโตเติล 95 กก. 
  (4) รุ่น  63 กก. สถิติโตเติล 95 กก. 
  (5) รุ่น  69 กก. สถิติโตเติล 100 กก. 
  (6) รุ่น  75 กก. สถิติโตเติล 100 กก. 
  (7) รุ่น เกิน 75 กก. สถิติโตเติล 100 กก.  
หมายเหตุ 
 1. การแข่งขนัรอบคดัเลือกระดบัภาค นกักีฬาจะตอ้งยกน ้ าหนักให้ไดส้ถิติโตเติล (Total) ไม่น้อยกว่าสถิติ

มาตรฐานขั้นต ่าน้ี จึงจะไดรั้บการพิจารณาเขา้แข่งขนัรอบสุดทา้ยระดบัชาติ 
 2. การแข่งขนัรอบสุดทา้ยระดบัชาติ การยกคร้ังแรกของท่าสแนทช์ และท่าคลีนแอนด์เจอร์ค ตอ้งยกให้ได้

รวมกนัไม่นอ้ยกว่าสถิติขั้นต ่า 
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17. รางวลัการแข่งขัน  
 17.1 ผูช้นะการแข่งขนัในแต่ละรุ่นจะไดรั้บรางวลัดงัต่อไปน้ี 
   (1)  รางวลัชนะเลิศ   ท่าสแนทช,์ ท่าคลีนแอนดเ์จอร์ค และสถิติโตเติล จะไดรั้บเหรียญชุบทอง และประกาศนียบตัร 

         (2)  รางวลัรองชนะเลิศ  ท่าสแนทช,์ ท่าคลีนแอนดเ์จอร์ค และสถิติโตเติล จะไดรั้บเหรียญชุบเงิน และประกาศนียบตัร  
  (3)  รางวลัต าแหน่งที่ 3 ท่าสแนทช,์ ท่าคลีนแอนดเ์จอร์ค และสถิติโตเติล จะไดรั้บเหรียญชุบทองแดง และประกาศนียบตัร 

 17.2 รางวลันกักีฬายอดเยี่ยม 
  - ให้มีรางวลัส าหรับนกักีฬายอดเยี่ยม ประเภททีมชาย 1 รางวลั และประเภททีมหญิง 1 รางวลั 
 17.3 รางวลัผูฝึ้กสอนดีเด่น 
  -  ให้มีรางวลัส าหรับผูฝึ้กสอนดีเด่น ประเภททีมชาย 1 รางวลั และประเภททีมหญิง 1 รางวลั  
 17.4    รางวลัการสร้างสถิติยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย 
                    -  จดัให้มีรางวลัการสร้างสถิติยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยและดีกว่าสถิติเอเชีย (A) หรือสถิติโลก (W)  

ในการแข่งขนัรอบสุดทา้ยระดบัชาติ ถา้นกักีฬาคนใดสามารถสร้างสถิติยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยข้ึน
ใหม่และสถิติเอเชีย (A) หรือสถิติโลก (W) จะได้รับเงินรางวลัจากสมาคมยกน ้ าหนกัสมคัรเล่นแห่ง
ประเทศไทย ตามคุณสมบติัของนกักีฬาทั้งชายและหญิง (ให้ไดรั้บทุกคน) ดงัน้ี 

 17.4.1  ระดบัยวุชน (13-17 ปี) กิโลกรัมละ 1,000 บาท, A = 2,000 บาท, W =10,000 บาท 
 17.4.2  ระดบัเยาวชน (15-20 ปี) กิโลกรัมละ 2,000 บาท , A = 10,000 บาท, W = 20,000 บาท 
 17.4.3  ระดบัประชาชน (16 ปีข้ึนไป) กิโลกรัมละ 3,000 บาท , A = 20,000 บาท, W = 50,000 บาท 
 17.5 หลกัเกณฑก์ารพิจารณานกักีฬายอดเยี่ยม 

17.5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบด าเนินการ จ านวน 5 – 9 คน โดยมีผูแ้ทนสมาคม ฯ เป็นผูล้งนามในค าสัง่
แต่งตั้ง 

17.5.2 องคป์ระกอบหลกัของการพิจารณา 
 (1) ความสามารถในการสร้างสถิติใหม่ของของกีฬาเยาวชนแห่งชาติเป็นอนัดบัแรก 
 (2) ความสามารถในการสร้างสถิติใหม่ของของรายการต่างๆ ท่ีสมาคมฯ ให้การรับรอง 
 (3) ความยากของเกมส์การแข่งขนัท่ีมีคู่แข่งขนัท่ีมีความสามารถสูสีทดัเทียมใกลเ้คียงกนัหลายคน 
 (4) จ านวนนกักีฬาในรุ่นท่ีแข่งขนัมีจ านวนมาก 
 (5) มีเทคนิคและพฒันาการของท่าการยกน ้าหนกัมีความกา้วหนา้และสูงข้ึน 
 (6) มีบุคลิกลกัษณะของการแสดงออกถึงการเป็นนักกีฬาท่ีดี มีน ้ าใจเป็นนักกีฬา ทั้งก่อนการ

แข่งขนั ระหว่างการแข่งขนั และหลงัเสร็จส้ินการแข่งขนั เก่ียวกบั 
  - ลกัษณะท่าทาง กริยามารยาท  
  - การแต่งกาย 
  - การให้ความร่วมมือและปฏิบติัตามกติกาโดยเคร่งครัด 
    17.5.3 มติของคณะกรรมการพิจารณา ถือเป็นอนัส้ินสุด 
              17.6 หลกัเกณฑก์ารพิจารณาผูฝึ้กสอนดีเด่น 
 17.6.1 ให้คณะกรรมการตามขอ้ 17.5.1 เป็นผูรั้บผิดชอบพิจารณา 
 17.6.2 องคป์ระกอบหลกัของการพิจารณาให้ปรับและใชอ้งคป์ระกอบตามขอ้ 17.5.2 โดยอนุโลมและ  
  (1)   สามารถสร้างสรรคผ์ลงานโดยรวมของนกักีฬาในทีม (แยกประเภททีมชาย – หญิง) 
             (2)   จ านวนนกักีฬาในทีมของตนสงักดั 
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   (3)   การบริหารจดัการก ากบัควบคุมดูแลทีมเจา้หนา้ท่ีและนกักีฬาเป็นอยา่งดี 
  (4) เป็นผูมี้มนุษยส์มัพนัธ์อนัดีต่อเพ่ือนผูฝึ้กสอนและบุคคลทัว่ไป  
  (5) การแต่งกายสะอาดเรียบร้อย มีความเหมาะสม สมควรเป็นตวัอยา่งแก่ผูอ่ื้น 

  (6) เป็นผูท่ี้มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือกบัคณะกรรมการจดัการแข่งขนัคณะกรรมการ          
ผูต้ดัสินอยา่งดียิ่ง 

                              (7)  ผูฝึ้กสอนดีเด่น ตอ้งมีรายช่ือปรากฏในบญัชี กกท. ในการเขา้ร่วมการแข่งขนั และปฏิบติั 
                                                   หนา้ท่ีในฐานะผูฝึ้กสอนในชนิดกีฬานั้นๆ เท่านั้น 
 17.6.3 มติของคณะกรรมการพิจารณา ถือเป็นอนัส้ินสุด 
18. จ านวนเหรียญรางวลั 

ประเภท 
 

รุ่น (กก.) เหรียญทอง เหรียญเงนิ เหรียทองแดง รวม 
 

ประเภทชาย 

56  กก. 3 3 3 9 
62  กก. 3 3 3 9 
69  กก. 3 3 3 9 
77  กก. 3 3 3 9 
85  กก. 3 3 3 9 
94  กก. 3 3 3 9 

105  กก. 3 3 3 9 
  เกิน  105  กก. 3 3 3 9 

รวมเหรียญรางวลัประเภทชาย 24 24 24 72 

ประเภทหญิง 

48  กก. 3 3 3 9 
53  กก. 3 3 3 9 
58  กก. 3 3 3 9 
63  กก. 3 3 3 9 
69  กก. 3 3 3 9 
75  กก. 3 3 3 9 

เกิน 75  กก. 3 3 3 9 
รวมเหรียญรางวลัประเภทหญิง 21 21 21 63 

รวมทั้งส้ิน 45 45 45 135 
19. จ านวนประกาศนียบัตร 
 19.1 ส าหรับนกักีฬาประเภทชาย     จ านวน  72 ใบ 
 19.2 ส าหรับนกักีฬาประเภทหญิง     จ านวน  63 ใบ 
 19.3 ส าหรับคณะผูฝึ้กสอน     จ านวน  80 ใบ 
 19.4 ส าหรับคณะผูต้ดัสิน      จ านวน  25 ใบ 
 19.5 ส าหรับคณะกรรมการจดัการแข่งขนัของเจา้ภาพ  จ านวน  125 ใบ 
 19.6 รวมทั้งส้ิน        จ านวน  365 ใบ 
 19.7 ประกาศนียบตัรส าหรับนกักีฬา เป็นเอกสารรับรองผลการแข่งขนัใชค้วบคู่กบัเหรียญรางวลั จะจดัพิมพช่ื์อตวั ช่ือสกุล 

และสงักดั ตามขอ้มูลในใบยืนยนัรุ่น และตรวจสอบคร้ังสุดทา้ยจาดใบชัง่น ้าหนกั 
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           หมายเหตุ : เหรียญรางวลั และใบประกาศนียบตัร ทางจงัหวดัเจา้ภาพเป็นผูด้  าเนินการจดัเตรียมไวใ้ห้ 
                              ในส่วนโล่รางวลันกักีฬาดีเด่น/ผูฝึ้กสอนดีเด่น กกท. เป็นผูด้  าเนินการให้ 
20. พธีิการมอบเหรียญรางวลั 
      1. ให้นกักีฬาผูท่ี้ไดรั้บรางวลัการแข่งขนัเป็นผูรั้บรางวลัดว้ยตนเอง และแต่งกายดว้ยชุดแข่งขนั หรือแต่ง 
           กายดว้ยชุดวอร์มทั้งชุด ซ่ึงเป็นแบบชุดวอร์มของจงัหวดัท่ีนกักีฬาสงักดั และการแต่งกายของนกักีฬาให้ 
           เป็นไปตามระเบียบฯ  
       2. พิธีเชิญธงฉลองเหรียญรางวลัให้ใชเ้พลง “วนัแห่งชยัชนะ” ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย  เท่านั้น 
21. โลโก้ผู้ให้การสนับสนุน 
      - ส าหรับเคร่ืองหมายการคา้ ค าโฆษณา หรือสญัลกัษณ์อนัเป็นการโฆษณาท่ีมิใช่สิทธิประโยชน์ของเกมส์การแข่งขนั 
ให้มีขนาดไม่เกิน 2 x 3 น้ิว และห้ามน าตรา หรือเคร่ืองหมายการคา้ท่ีเป็นการประชาสมัพนัธ์การขาย หรือเก่ียวกบับุหร่ี และ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์ส่ลงท าการแข่งขนัโดยเดด็ขาด  
      - อนุญาตให้ใชช่ื้อจงัหวดั หรือช่ือนกักีฬาท่ีมีขนาด ดงัน้ี 
        1. ช่ือนกักีฬา มีขนาดตวัอกัษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จ านวนไม่เกิน 1 แถว 
        2. ช่ือจงัหวดั  มีขนาดตวัอกัษรสูงไม่เกิน 5 ซม. จ านวนไม่เกิน 1 แถว 
22. ก าหนดการแข่งขัน และการประชุมผู้จดัการทีม 
  วนัพุธท่ี 15 มีนาคม 2560 
                        - เวลา 09.00-16.00 น. : อบรมเจา้หนา้ท่ีเทคนิค ณ สนามแข่งขนั 
                        -         เวลา 13.30-16.00 น. : ฝึกซ้อมพิธีการมอบเหรียญรางวลั ณ สนามแข่งขนั 
   วนัพฤหสับดีท่ี 16 มีนาคม 2560 
                        - เวลา 10.00 น. : ประชุมผูจ้ดัการทีม ผูฝึ้กสอน ณ สนามแข่งขนั 
                        -         เวลา 11.00 น. : ประชุมคณะกรรมการผูต้ดัสิน ณ สนามแข่งขนั 
  (รายละเอียด แจง้ในก าหนดการแข่งขนัฯ) 
ภาคผนวก 
 ก. ขอความอนุเคราะห์จากฝ่ายท่ีรับผิดชอบจากจงัหวดัเจา้ภาพ 
 1. ขอเบิก “ประกาศนียบตัร” ตามขอ้ 19.1+19.2 ส ารองไวจ้ านวน 10 ใบ เพ่ือแก้ปัญหาขอ้ผิดพลาดใบเสีย

หรือของเหลือจะน าส่งคืน 
 2. ขอความกรุณาจดั “แพทยส์นามและพยาบาล” ให้บริการปฏิบติัหน้าท่ีบริการนักกีฬาฝึกซ้อมจ านวน 2 วนัก่อน

ก าหนดการแข่งขนั เวลาประมาณ 08.30-17.00 น. ส่วนในวนัแข่งขนัปฏิบติัหน้าท่ีตามแผนงานปกติ   
  3.  ขอเบิกธงประจ าจงัหวดั (เฉพาะจงัหวดัท่ีมีนกักีฬาแข่งขนัยกน ้ าหนกั) จงัหวดัละ 2 ผืน ใชป้ระจ าทั้งวนั

ตลอดการแข่งขนั 5 วนั เพ่ือเชิญฉลองชยัในพิธีมอบเหรียญรางวลั 
  4. ขอ “เจ้าหน้าท่ีเชิญเหรียญและเจ้าหน้าท่ีเชิญธงฉลองชยั” จ านวน 1 ชุด ให้อยู่ประจ าสนามกีฬายกน ้ าหนัก  

(ไม่ขอใชร้ะบบหมุนเวียน) เพราะจะตอ้งท าพิธีมอบเหรียญรางวลั วนัละ 3 คร้ัง ก าหนดเวลาแน่นอนไม่ได ้และ
ตอ้งมอบทุกวนั รวม5วนัตามก าหนดการแข่งขนั  

 ข. ขอส่งแบบเอกสารท่ีใชใ้นการสมคัรเขา้แข่งขนัและประกอบจดัท าสูจิบตัร 
  1. ส าเนาใบส่งช่ือนกักีฬาสมคัรเขา้แข่งขนัประเภททีมหญิง-ชาย 
  2. ใบทะเบียนรูปนกักีฬาประเภททีมหญิง-ชาย (ใบแบบเดียวกนั) 
  3. สถิติยอดเยี่ยมกีฬายกน ้าหนกั “กีฬาเยาวชนแห่งชาติ” หญิง-ชาย  



หนา้ 11 ใน 11 หนา้ 
 

ก าหนดการแข่งขันกีฬายกน า้หนัก 
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังที่ 33 (พ.ศ.2560) “ชุมพร-ระนองเกมส์” 

ณ จังหวัดชุมพร 
******************** 

วนัพฤหสับดีท่ี 16 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น.  ประชุมผูจ้ดัการทีม ผูฝึ้กสอน ณ สนามแข่งขนั 
    เวลา 11.00 น. ประชุมคณะกรรมการผูต้ดัสิน ณ สนามแข่งขนั 

วนั / เดือน / ปี เวลาชัง่น ้าหนกั 
เวลา

แข่งขนั 
รุ่นพิกดั / ประเภท หมายเหต ุ

วนัศุกร์ท่ี 17 มีนาคม 2560    07:30 – 08:30 09:30 56,62 กก. เยาวชน  ชาย B  

 09:00 – 10:00 11:00 48 กก. เยาวชน หญิง B  

 11:00 – 12:00 13:00 56 กก. เยาวชน ชาย A   
 13:00 – 14:00 15:00 48 กก. เยาวชน หญิง A  
 15:00 – 16:00  17:00 62 กก. เยาวชน ชาย A  
วนัเสาร์ท่ี 18 มีนาคม 2560    07:30 – 08:30 09:30 53,58 กก. เยาวชน หญิง B  
 09:00 – 10:00 11:00 69 กก. เยาวชน ชาย B  
 11:00 – 12:00 13:00 53 กก. เยาวชน หญิง A  
 13:00 – 14:00 15:00 69 กก. เยาวชน ชาย A  
 15:00 – 16:00  17:00 58 กก. เยาวชน หญิง A  
วนัอาทิตยท่ี์ 19 มีนาคม 2560    07:30 – 08:30 09:30 77,85 กก. เยาวชน ชาย B  
 09:00 – 10:00 11:00 63 กก. เยาวชน หญิง B  
 11:00 – 12:00 13:00 77 กก. เยาวชน ชาย A  
 13:00 – 14:00 15:00 63 กก. เยาวชน หญิง A  
 15:00 – 16:00  17:00 85 กก. เยาวชน ชาย A  
วนัจนัทร์ท่ี 20 มีนาคม 2560    07:30 – 08:30 09:30 69,75 กก. เยาวชน หญิง B  
 09:00 – 10:00 11:00 94 กก. เยาวชน ชาย B  
 11:00 – 12:00 13:00 69 กก. เยาวชน หญิง A  
 13:00 – 14:00 15:00 94 กก. เยาวชน ชาย A  
 15:00 – 16:00  17:00 75 กก. เยาวชน หญิง A  
วนัองัคารท่ี 21 มีนาคม 2560    07:30 – 08:30 09:30 105,+105 กก. เยาวชน ชาย B  
 09:00 – 10:00 11:00 105 กก. เยาวชน ชาย A  
 11:00 – 12:00 13:00 +75 กก. เยาวชน หญิง A  
 13:00 – 14:00 15:00 +105 กก. เยาวชน ชาย A  

หมายเหตุ   1. โปรดตรวจสอบตามก าหนดการประชุม วนั เวลา สถานท่ีอีกคร้ังท่ีผูแ้ทนสมาคมหรือวิทยากร 
  2. ก าหนดการแข่งขนัน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของจ านวนนกักีฬา 
   และจะยืนยนัก าหนดการท่ีแน่นอนในวนัประชุมผูจ้ดัการทีม 
  3. หลงัเสร็จส้ินการแข่งขนัในแต่ละรุ่น จะเป็นพิธีมอบเหรียญรางวลั 


