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ระเบียบการแข่ งขัน
กรีฑาชิงชนะเลิศแห่ งประเทศไทย และนานาชาติ ชิงถ้ วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินี ครั้งที่ 67 ประจาปี 2565
ณ ศูนย์กรีฑาแห่ งชาติ สมาคมกีฬากรีฑาแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2565
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1. ประเภทการแข่ งขัน
1.1 ประเภทประชาชน
1.2 ประเภทเยาวชน
1.3 ประเภทอนุชน

ชาย/หญิง
ชาย/หญิง
ชาย/หญิง

อายุต่ากว่า 19 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2547 - 2549)
อายุต่ากว่า 16 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2550 - 2552)

2. วัน เวลา และ สนามแข่ งขัน
2.1 ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2565
2.2 สนามแข่งขัน - ศูนย์กรี ฑาแห่งชาติ สมาคมกีฬากรี ฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

3. คะแนน
3.2 ให้คะแนนตามลาดับ ดังนี้
3.2.1 ชนะที่ 1 ได้ 9 คะแนน
3.2.2 ชนะที่ 2 ได้ 7 คะแนน
3.2.3 ชนะที่ 3 ได้ 6 คะแนน
3.2.4 ชนะที่ 4 ได้ 5 คะแนน

3.2.5 ชนะที่
3.2.6 ชนะที่
3.2.7 ชนะที่
3.2.8 ชนะที่

5
6
7
8

ได้
ได้
ได้
ได้

4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

3.3 ผูเ้ ข้าแข่งขันทั้งประเภทบุคคล และประเภททีม ถ้าสามารถทาสถิติดีกว่าสถิติของแต่ละเกม คือ
ประเทศไทย /กีฬาซีเกมส์ /กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ จะได้เพิ่มอีก 2 คะแนน ของแต่ละสถิติที่ทาได้ดีกว่าทุกเกม
การแข่งขัน
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4. รางวัล
4.1 เหรียญรางวัล และใบประกาศนียบัตร - นักกีฬา
ชนะที่ 1
ได้รับ เหรี ยญทอง
และใบประกาศนียบัตร
ชนะที่ 2
ได้รับ เหรี ยญเงิน
และใบประกาศนียบัตร
ชนะที่ 3
ได้รับ เหรี ยญทองแดง และใบประกาศนียบัตร
4.2 ถ้วยรางวัล - ประเภททีม (คะแนนรวม)
4.2.1 ประเภทประชาชน
ชนะเลิศ (ที่ 1)
ครองถ้วยรางวัลพระราชทานฯ เป็ นเวลา 1 ปี
รองชนะเลิศ อันดับ 1 (ที่ 2)
ครองถ้วยรางวัลรองชนะเลิศคะแนนรวม อันดับ 1 เป็ นเวลา 1 ปี
รองชนะเลิศ อันดับ 2 (ที่ 3)
ครองถ้วยรางวัลรองชนะเลิศคะแนนรวม อันดับ 2 เป็ นเวลา 1 ปี
4.2.2 ประเภทเยาวชน อายุต่ากว่ า 19 ปี (คะแนนรวม)
ชนะเลิศ (ที่ 1)
ครองถ้วยรางวัลพระราชทานฯ เป็ นเวลา 1 ปี
รองชนะเลิศ อันดับ 1 (ที่ 2)
ครองถ้วยรางวัลรองชนะเลิศคะแนนรวม อันดับ 1 เป็ นเวลา 1 ปี
รองชนะเลิศ อันดับ 2 (ที่ 3)
ครองถ้วยรางวัลรองชนะเลิศคะแนนรวม อันดับ 2 เป็ นเวลา 1 ปี
4.2.3 ประเภทอนุชน (นักเรียน) อายุต่ากว่ า 16 ปี
ชนะเลิศ (ที่ 1)
ครองถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม เป็ นกรรมสิ ทธิ์
รองชนะเลิศ อันดับ 1 (ที่ 2)
ครองถ้วยรางวัลรองชนะเลิศคะแนนรวม อันดับ 1 เป็ นกรรมสิ ทธิ์
รองชนะเลิศ อันดับ 2 (ที่ 3)
ครองถ้วยรางวัลรองชนะเลิศคะแนนรวม อันดับ 2 เป็ นกรรมสิ ทธิ์

5. ระเบียบการแข่ งขัน
5.1 ใช้ระเบียบของ WORLD ATHLETICS (WA)
(สหพันธ์กรี ฑาโลก ฉบับปี 2020) และระเบียบการแข่งขันฉบับนี้
5.2 นายกสมาคมกีฬากรี ฑาฯ หรื อ ประธานจัดการแข่งขัน ในฐานะผูแ้ ทนสมาคมกีฬากรี ฑาฯ เป็ นผูร้ ักษา
ระเบียบ และมีอานาจตัดสิ นให้เป็ นไปตามระเบียบ
5.3 ในรอบคัดเลือก ประเภทบุคคล ที่มีผเู ้ ข้าแข่งขันไม่เกิน 8 คน หรื อ ประเภททีม ที่มีทีมเข้าแข่งขันไม่เกิน
8 ทีม ให้ยกไปทาการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ตามเวลาที่กาหนดไว้
5.4 รายการแข่งขันที่มีผสู ้ ่งแข่งขันน้อยกว่า 2 คน หรื อ 2 ทีม สมาคมกีฬากรี ฑาฯ จะไม่จดั การแข่งขัน
5.5 ก่อนการแข่งขัน ผูจ้ ดั การทีม หรื อ นักกีฬาผูเ้ ข้าแข่งขัน ต้องรายงานตัวต่อนายทะเบียน ณ จุดทีก่ าหนด
5.5.1 ประเภทลาน
รายงานตัวครั้งแรก
40 นาที ก่อนการแข่งขัน
รายงานตัวครั้งสุ ดท้าย 30 นาทีก่อนการแข่งขัน
(เฉพาะกระโดดค้ า)
รายงานตัวครั้งแรก
50 นาที ก่อนการแข่งขัน
รายงานตัวครั้งสุ ดท้าย 40 นาทีก่อนการแข่งขัน
5.5.2 ประเภทลู่
รายงานตัวครั้งแรก
40 นาทีก่อนการแข่งขัน
รายงานตัวครั้งสุ ดท้าย 30 นาทีก่อนการแข่งขัน
5.5.3 เมื่อรายงานตัวครั้งสุ ดท้ายแล้ว นักกีฬาต้องอยูใ่ นบริ เวณที่กาหนด (สถานที่รายงานตัว)
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5.6 หากนัก กี ฬ าแข่ งขัน หลายประเภทในเวลาเดี ยวกัน ผูจ้ ัดการที ม หรื อ ผูฝ้ ึ กสอน มี หน้าที่ ต้องรายงาน
ตัวแทนนักกี ฬาผูน้ ้ นั มิ ฉะนั้นจะถื อว่าสละสิ ทธิ์ ในการแข่งขัน นักกีฬาต้องรับผิดชอบตัวเอง โดยลง
แข่งขัน ให้ทนั เวลา และถูกต้องตามกติกาของรายการแข่งขันนั้น หากลงแข่งขันไม่ทนั หรื อ ไม่ถูกต้อง
ตามกติกา ถือว่าหมดสิ ทธิ์ และ หากกรรมการฝ่ ายทะเบียนพบว่านักกีฬาไม่ได้ลงแข่งขันหลายรายการ
ที่ได้รายงานตัวไว้ถือว่า รายงานตัวเท็จ ต้องถูกตัดสิ ทธิ์
5.7 น้ าหนักอุปกรณ์แข่งขัน ประเภทลาน
ลูก นน.
ค้อน
จักร
แหลน

อนุชน ชาย

อนุชน หญิง

เยาวชน ชาย

เยาวชน หญิง

ประชาชน ชาย

ประชาชน หญิง

5 กิโลกรัม
5 กิโลกรัม

3 กิโลกรัม
3 กิโลกรัม
1 กิโลกรัม
500 กรัม

6 กิโลกรัม
6 กิโลกรัม

4 กิโลกรัม
4 กิโลกรัม
1 กิโลกรัม
600 กรัม

7.26 กิโลกรัม
7.26 กิโลกรัม
2 กิโลกรัม
800 กรัม

4 กิโลกรัม
4 กิโลกรัม
1 กิโลกรัม
600 กรัม

1.5 กิโลกรัม

700 กรัม

1.75 กิโลกรัม

800 กรัม
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6. ประเภทแข่ งขัน
ลาดับ

ประเภท

ประชาชน

เยาวชน

อนุชน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
34.

วิ่ง
60 เมตร
วิ่ง
100 เมตร
วิ่ง
150 เมตร
วิ่ง
200 เมตร
วิ่ง
300 เมตร
วิ่ง
400 เมตร
วิ่ง
800 เมตร
วิง่
1,500 เมตร
วิ่ง
5,000 เมตร
วิ่ง
10,000 เมตร
วิ่งข้ามรั้ว
80 เมตร
วิ่งข้ามรั้ว
100 เมตร
วิ่งข้ามรั้ว
110 เมตร
วิ่งข้ามรั้ว
200 เมตร
วิ่งข้ามรั้ว
400 เมตร
วิ่งวิบาก
2,000 เมตร
วิ่งวิบาก
3,000 เมตร
วิง่ ผลัด
4x100 เมตร
วิ่งผลัด
4x400 เมตร
วิ่งผลัดผสม 4x200 เมตร(ชาย 2, หญิง 2)
วิ่งผลัดผสม 4x400 เมตร (ชาย 2, หญิง 2)
วิ่งผลัดต่างระยะ 4x100,200,300,400 เมตร
เดิน
3,000 เมตร
เดิน
5,000 เมตร
เดิน
10,000 เมตร
กระโดดไกล
กระโดดสู ง
กระโดดค้ า
เขย่งก้าวกระโดด
ทุ่มน้ าหนัก
ขว้างจักร
ขว้างค้อน
พุ่งแหลน
สัตตกรี ฑา
ทศกรี ฑา

---------ชาย / หญิง
---------ชาย / หญิง
---------ชาย / หญิง
ชาย / หญิง
ชาย / หญิง
ชาย / หญิง
ชาย / หญิง
-------------- / หญิง
ชาย / -------------ชาย / หญิง
---------ชาย / หญิง
ชาย / หญิง
ชาย / หญิง
---------ชาย / หญิง
--------------------------ชาย / หญิง
ชาย / หญิง
ชาย / หญิง
ชาย / หญิง
ชาย / หญิง
ชาย / หญิง
ชาย / หญิง
ชาย / หญิง
ชาย / หญิง
----- / หญิง
ชาย /------

---------ชาย / หญิง
---------ชาย / หญิง
---------ชาย / หญิง
ชาย / หญิง
ชาย / หญิง
ชาย / หญิง
----------------------- / หญิง
ชาย / --------------ชาย / หญิง
ชาย / หญิง
---------ชาย / หญิง
ชาย / หญิง
---------ชาย / หญิง
ชาย / หญิง
---------ชาย / หญิง
---------ชาย / หญิง
ชาย / หญิง
ชาย / หญิง
ชาย / หญิง
ชาย / หญิง

ชาย / หญิง
---------ชาย / หญิง
---------ชาย / หญิง
---------ชาย / หญิง
ชาย / หญิง
------------------ชาย / หญิง
------------------ชาย / หญิง
---------------------------ชาย / หญิง
---------ชาย / หญิง
---------ชาย / หญิง
ชาย / หญิง
------------------ชาย / หญิง
ชาย / หญิง
---------ชาย / หญิง
ชาย / หญิง
ชาย / หญิง
ชาย / หญิง
ชาย / หญิง
-------------------

ชาย / หญิง

ชาย / หญิง
ชาย / หญิง
----- / หญิง
ชาย /------
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7. กาหนดการรับสมัคร
วันที่ 22 สิ งหาคม – 15 กันยายน 2565

8. สถานที่ติดต่ อ และเบอร์ โทรศัพท์
สมาคมกีฬากรี ฑาแห่งประเทศไทยฯ โทรศัพท์ 02-5643322-5

9. การส่ งใบสมัคร และ เอกสารประกอบการสมัคร
9.1 ต้องส่ ง ใบสมัคร พร้ อม เอกสารประกอบการสมัคร
9.1.1 แบบฟอร์ มใบสมัคร
9.1.2 แบบฟอร์ มรายชื่ อเจ้ าหน้ าที่ ผู้ฝึกสอน ผู้มีสิทธิยื่นประท้ วง
9.1.3 แบบฟอร์ มแยกประเภท
9.1.4 ส่ งเอกสารทาง e-mail : aatkingcup22@yahoo.com เป็ น ไฟล์ Excel เดิม / ตามแบบฟอร์มเท่านั้น
พร้อมแนบเอกสารการชาระค่าสมัคร

ส่ งเอกสารภายในวันที่ 15 กันยายน 2565 ก่อนเวลา 16.00 น. (เท่านั้น)

ส่ งใบสมัครแล้ ว แก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ ได้ ไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
10. เอกสารประจาตัวนักกีฬา
10.1 ประเภทประชาชน และเยาวชน นักกีฬาทุกคน ต้องพร้อมให้กรรมการทะเบียน หรื อกรรมการตัดสิ น
ตรวจบั ต รประชาชน (ตั ว จริ ง ) หรื อ บั ต รราชการที่ ร ะบุ ห มายเลขประจ าตั ว 13 หลั ก และมี รู ป ถ่ า ยชั ด เจน
ได้ตลอดเวลาที่เข้าร่ วมการแข่งขัน (บัตรตัวจริงเท่านั้น)
10.2 หากนักกีฬาผูน้ ้ นั ไม่นาหลักฐานมาแสดงก่อนการแข่งขันรายการนั้น นักกีฬาผูน้ ้ นั อาจถูกตัดสิ ทธิ์จาก
การแข่งขัน

11. คุณสมบัตินักกีฬาที่สมัครเข้ าแข่ งขัน (นักกีฬาและเจ้ าหน้ าที่ทีม จะต้ องได้ รับวัคซีนครบ 2 เข็ม)
11.1 ประเภทประชาชน (ไม่ จากัดอายุ)
ต้องส่งเข้าแข่งขันในนามสโมสร สถาบันการศึกษา หน่วยงานที่เป็ นนิติบุคคล หรื อ บุคคล
11.2 ประเภทเยาวชน (เกิดปี พ.ศ. 2547 - 2549)
ต้องส่งเข้าแข่งขันในนามสโมสร สถาบันการศึกษา หน่วยงานที่เป็ นนิติบุคคล หรื อ บุคคล
11.3 ห้ าม นักกีฬาที่มีอายุต่ากว่ากาหนด สมัคร หรื อ เข้าแข่งขัน
11.4 ใน 1 รายการ สามารถส่ งนักกีฬาลงแข่ งขันได้ไม่เกิน 2 คน
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12. เกณฑ์ กาหนด
12.1 ประเภทลู่
- รายการที่มีการคัดเลือก ใช้ระบบแข่งขันรอบเดียวคัดผูม้ ีสถิติที่ดีที่สุด 8 คน/ทีม เข้ารอบชิงชนะเลิศ
(ทุกรุ่ นอายุ)
- รายการวิ่ง 1,500 เมตร แต่ละรุ่ นอายุ สถิติที่ดีที่สุดรวมทุกพวก เรี ยงตามลาดับเวลาที่ดีที่สุดถือเป็ นผู ้
ชนะ
เวลาของการเดิน
เดิน 10,000 เมตร ประชาชนชายไม่เกิน 1:05.00 ชม.
ประชาชนหญิงไม่เกิน 1:10.00 ชม.
เดิน 5,000 เมตร เยาวชนชายไม่เกิน 30:00 นาที
เยาวชนหญิงไม่เกิน 35:00 นาที
** ถ้ าเกินเวลาจะให้ หยุดการเดิน เพื่อไม่ ให้ คาบเกีย่ วเวลาประเภทอื่น
12.2 ประเภทลาน
- ทุ่ มน้ าหนัก ขว้างจักร พุ่ งแหลน และขว้างค้อน กรณี มีนักกีฬ าไม่เกิน 12 คนให้ทาการแข่งขันชิ ง
ชนะเลิศ และกรณี ที่มีมากกว่า 12 คน ให้ประลอง 2 ครั้ง คัดเลือกสถิติที่ดีที่สุด 8 คน เพื่อประลอง
รอบชิงชนะเลิศ
- กระโดดสู งรุ่ นประชาชนหญิง เยาวชนหญิง
ต้องประลองในรอบคัดเลือกทุกคน และสามารถประลองได้ไม่เกิน 2 ครั้ง เพื่อคัดเลือกเข้าไปแข่ง
ในรอบชิงชนะเลิศ รายละเอียดดังนี้
ประชาชนหญิง
ขั้นประลอง 1.45 เมตร
เยาวชนหญิง
ขั้นประลอง 1.40 เมตร
อนุชนหญิง
ขั้นประลอง 1.30 เมตร
- กระโดดสู งรุ่ นประชาชนชาย เยาวชนชาย
ต้องประลองในรอบคัดเลือกทุกคน และสามารถประลองได้ไม่เกิน 2 ครั้ง เพื่อคัดเลือกเข้าไปแข่ง
ในรอบชิงชนะเลิศ รายละเอียดดังนี้
ประชาชนชาย
ขั้นประลอง 1.75 เมตร
เยาวชนชาย
ขั้นประลอง 1.70 เมตร
อนุชนชาย
ขั้นประลอง 1.65 เมตร
- กระโดดไกลรุ่ นประชาชนหญิง เยาวชนหญิง
ต้องประลองในรอบคัดเลือกทุกคน และสามารถประลองได้ไม่เกิน 2 ครั้ง เพื่อคัดเลือกเข้าไปแข่ง
ในรอบชิงชนะเลิศ รายละเอียดดังนี้
ประชาชนหญิง
ขั้นประลอง 4.70 เมตร
เยาวชนหญิง
ขั้นประลอง 4.50 เมตร
อนุชนหญิง
ขั้นประลอง 4.30 เมตร
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- กระโดดไกลรุ่ นประชาชนชาย เยาวชนชาย
ต้องประลองในรอบคัดเลือกทุกคน และสามารถประลองได้ไม่เกิน 2 ครั้ง เพื่อคัดเลือกเข้าไปแข่ง
ในรอบชิงชนะเลิศ รายละเอียดดังนี้
ประชาชนชาย
ขั้นประลอง 6.50 เมตร
เยาวชนชาย
ขั้นประลอง 6.20 เมตร
อนุชนชาย
ขั้นประลอง 5.70 เมตร
- กระดานเริ่มประเภทเขย่งก้าวกระโดด
ประชาชนชาย 13 เมตร
ประชาชนหญิง 11 เมตร
เยาวชนชาย 11 เมตร
เยาวชนหญิง 9 เมตร
อนุชนชาย
9 เมตร
อนุชนหญิง 7 เมตร
- ประเภทความสู งกรณีที่เสมอกันในอันดับที่ 1 ให้ ใช้ กติกา Jump off

13. ค่าสมัคร
13.1 ประเภทประชาชน และ ประเภทเยาวชน อายุต่ากว่ า 19 ปี ต้องชาระค่าสมัคร
ประเภทบุคคล
คนละ 20.- บาท
ประเภททีม
ทีมละ 200.- บาท
13.2 ประเภทอนุชน (นักเรียน) อายุต่ากว่ า 16 ปี ไม่เสี ยค่าสมัคร
13.3 ช าระค่ าสมั ค รผ่ า น (ชื่ อบัญ ชี ส มาคมกี ฬ ากรี ฑ าแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชู ป ถัม ภ์ธ นาคาร
ไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต เลขที่บญั ชี 406-077411-4)
(ส่ งหลักฐานการชาระพร้ อมใบสมัคร)

14. คณะกรรมการอุทธรณ์
14.1 มีอานาจหน้าที่ในการพิจารณาการประท้วงเกี่ยวกับคุณสมบัตินกั กีฬา หรื อ การประท้วงทางเทคนิค และ
ลงโทษ
14.2 ผลการพิจารณาตัดสิ นของคณะกรรมการอุทธรณ์ ถือเป็ นที่สิ้นสุ ด

15. การประท้ วง
15.1 ผู้มีสิทธิ์ยื่นประท้ วง ได้แก่ ผูจ้ ดั การทีม และ/หรื อ ผูฝ้ ึ กสอน ซึ่งได้ระบุชื่อไว้ในแบบฟอร์มรายชื่อ
เจ้าหน้าที่ ผูฝ้ ึ กสอน เท่านั้น
15.2 การประท้วง ให้ยนื่ ประท้วงต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ ตามแบบฟอร์มของสมาคมกีฬากรี ฑาฯ
15.2.1 การประท้วงทางเทคนิค
ต้องยืน่ ประท้วงภายใน 30 นาที หลังจากประกาศผลการแข่งขันเป็ นทางการ และ ต้องวางเงิน
ประกัน 200.- บาท
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15.2.2 การประท้ วงคุณสมบัตินักกีฬา
ต้องยืน่ ประท้วงก่อนการแข่งขัน หรื อ หลังจากการแข่งขันรายการนั้นสิ้ นสุ ด ไม่เกิน 90 วัน
และ ต้องวางเงินประกัน 500.- บาท
15.3 หากการประท้วงไม่เป็ นผล เงินประกันจะถูกริ บ เพื่อใช้ในกิจการของสมาคมกีฬากรี ฑาฯ

16. บทลงโทษ ความผิดเกี่ยวกับคุณสมบัตินกั กีฬา
16.1 รายการที่นกั กีฬาผูน้ ้ นั เข้าแข่งขัน จะถูกปรับเป็ นแพ้
16.2 นักกีฬา และผูจ้ ดั การทีม ถูกตัดสิ ทธิ์เข้าร่ วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งต่อไป
และกีฬาที่สมาคมกีฬากรี ฑาฯ เป็ นผูจ้ ดั การแข่งขัน เป็ นเวลา 1 ปี
16.3 ต้นสังกัด ถูกตัดสิ ทธิ์ ในการแข่งขันครั้งต่อไป เฉพาะรายการที่ นักกีฬาผูก้ ระทาผิด มีชื่อส่ งเข้าแข่งขัน
ในครั้งนี้
16.4 การประท้วงคุณสมบัตินกั กีฬา หากเป็ นผลหลังการแข่งขันสิ้ นสุ ดลง และทาให้คะแนนรวมลดลงจนแพ้
ทีมที่ได้อนั ดับรองลงมา และมีผลต่อการครองถ้วยรางวัล ต้องส่งถ้วยรางวัลคืนให้สมาคมกีฬากรี ฑาฯ
ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากสมาคมกีฬากรี ฑาฯ

17. อนุญาต ให้ทุกทีมติดตราสัญลักษณ์ หรื อ โลโก้ ผูส้ นับสนุน บนชุดแข่งขันของนักกีฬาได้ ทั้งนี้ ชุดแข่งขัน
ด้านหน้า และด้านหลัง ต้องเป็ นสี เดียวกัน (ข้อบังคับของ สหพันธ์กรี ฑาโลก – WA)

18. ประชุมผู้จัดการทีม
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565

19. ระเบียบการแข่ งขันฉบับนี้
ใช้เฉพาะการแข่งขันกรี ฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ครั้งที่ 67 ประจาปี 2565 เท่านั้น
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“ทั้งนี้ ผู้เข้ าร่ วมการแข่ งขันจะต้ องจัดหาที่พกั เอง”
ทุกทีมต้องส่งใบสมัคร เป็นไฟล์ Exel พร้อมแนบหลักฐานการชำระค่าสมัคร
ทางอีเมล aatkingcup22@yahoo.com เท่านัน
้
ภายใน วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 16.00 น.
***** ชุดแข่ งขันของนักกีฬา *****
ด้ านหน้ า และ ด้ านหลัง ต้ องเป็ นสี เดียวกัน
(ข้ อบังคับของ สหพันธ์ กรีฑาโลก - WA.)
(แจ้ ง...นักกีฬาและเจ้ าหน้ าที่ทีมทีเ่ ข้ าร่ วมการแข่ งขัน จะต้ องได้ รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วเท่ านั้น)

ประชุมผู้จัดการทีม
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565

ตรวจสอบรายชื่ อ และดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่

