
  ขอเชิญร่วมสมคัร 

จดัโดย  
โรงเรยีนวดัมหรรณพาราม  

ในพระราชปูถมัภ ์ฯ 
ส านกังานเขตพระนคร 

ตดิต่อ  โทร 0๒ ๒๒๔ ๑๑๖๕ 
           0๙๔ ๔๘๖ 0๒๒๘ 
ผอ.วาสนา  เจยีนสวุรรณ 



ขยายการรับสมัครได้ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

รายละเอยีดการรบัสมคัร 

 ผอ.วาสนา  เจียนสุวรรณ 
โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

๒๖๑/๑ ถ.ตะนาว  แขวงเสาชิงช้า  เขตพระนคร  
กรุงเทพฯ 10200 

๑.ส่งใบสมัครได้ทาง  E-Mail ที่  
spongyeewha@gmail.com 
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒  

๒.ส่งเอกสารใบสมัครพร้อมหลักฐานฉบับจริงทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน ตามที่อยู่นี้ ภายในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒   

mailto:spongyeewha@gmail.com


1.ประเภทรุ่นยุวชนชาย/หญิง อายุไม่เกิน ๘ ปี (ไม่เกิดกอ่น พ.ศ. ๒๕5๔) 

 ๑.๑ รุ่นน้้าหนักไม่เกิน 1๗ กก. 
 1.๒ รุ่นน้้าหนักไม่เกิน ๑๙ กก.   (๑๗.01-19.00 กก.)  
 ๑.๓ รุ่นน้้าหนักไม่เกิน ๒๑ กก.   (๑9.01-21.00 กก.) 
 ๑.๔ รุ่นน้้าหนักไม่เกิน ๒3 กก.   (21.01-23.00 กก.) 
 1.5 รุ่นน้้าหนักไม่เกิน ๒5 กก.   (23.01-25.00 กก.) 
 1.6 รุ่นน้้าหนักไม่เกิน 28 กก.   (25.01-28.00 กก.) 
 1.7 รุ่นน้้าหนักไม่เกิน ๓1 กก.   (28.01-31.00 กก.) 
 1.8 รุ่นน้้าหนักเกิน ๓1 กก. ขึ้นไป 
 2.ประเภทรุ่นยุวชนชาย/หญิง อายุ 9 - ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕52 - 2553) 
 2.๑ รุ่นน้้าหนักไม่เกิน 19 กก. 
 2.๒ รุ่นน้้าหนักไม่เกิน ๒1 กก. (๑9.01-21.00 กก.) 
 2.๓ รุ่นน้้าหนักไม่เกิน ๒3 กก. (21.01-23.00 กก.) 
 2.๔ รุ่นน้้าหนักไม่เกิน ๒๕ กก. (23.01-25.00 กก.) 
 2.5 รุ่นน้้าหนักไม่เกิน ๒๘ กก. (25.01-28.00 กก.) 
 2.6 รุ่นน้้าหนักไม่เกิน ๓๑ กก.(28.01-31.00 กก.) 
 2.7 รุ่นน้้าหนักไม่เกิน ๓๔ กก.(31.01-34.00 กก.) 
 2.8 รุ่นน้้าหนักเกิน ๓๔ กก. ขึ้นไป 



๓ ประเภทรุ่นยุวชนชาย/หญิง อายุ 11 - ๑2 ปี (พ.ศ. ๒๕50 - 2551) 
 3.๑ รุ่นน้้าหนักไม่เกิน 25 กก. 
 3.๒ รุ่นน้้าหนักไม่เกิน 28 กก. (2๕.01-๒๘.00 กก.) 
 3.๓ รุ่นน้้าหนักไม่เกิน 31 กก. (28.01-31.00 กก.) 
 3.๔ รุ่นน้้าหนักไม่เกิน 34 กก. (31.01-34.00 กก.) 
 3.5 รุ่นน้้าหนักไม่เกิน 38 กก. (34.01-38.00 กก.) 
 3.6 รุ่นน้้าหนักไม่เกิน 42 กก. (38.01-42.00 กก.) 
 3.7 รุ่นน้้าหนักไม่เกิน ๔6 กก. (42.01-46.00 กก.) 
 3.8 รุ่นน้้าหนักเกิน ๔6 กก. ข้ึนไป  
 

๔ ประเภทรุ่นยุวชนชาย (คาเด็ท) อายุไม่เกิน ๑๒-๑๔ ปี (พ.ศ. ๒๕48 - 2550) 
 4.๑ รุ่นน้้าหนักไม่เกิน 33 กก. 
 4.๒ รุ่นน้้าหนักไม่เกิน ๓๗ กก. (33.01-37.00 กก.) 
 4.๓ รุ่นน้้าหนักไม่เกิน ๔1 กก. (37.01-41.00 กก.) 
 4.๔ รุ่นน้้าหนักไม่เกิน ๔5 กก. (41.01-45.00 กก.) 
 4.๕ รุ่นน้้าหนักไม่เกิน 49 กก. (45.01-49.00 กก.) 
 4.6 รุ่นน้้าหนักไม่เกิน 53 กก. (49.01-53.00 กก.) 
 4.7 รุ่นน้้าหนักไม่เกิน 57กก. (53.01-57.00 กก.) 
 4.8 รุ่นน้้าหนักไม่เกิน 61 กก. (57.01-61.00 กก.) 
 4.9 รุ่นน้้าหนักไม่เกิน 65 กก. (61.01-65.00 กก.) 
 4.10 รุ่นน้้าหนักเกิน 65 กก.ขึ้นไป 
 



5.ประเภทรุ่นยุวชนหญิง (คาเด็ท) อายุไม่เกิน ๑๒-๑๔ ปี (พ.ศ. ๒๕48 - 2550) 
  5.๑ รุ่นน้้าหนักไม่เกิน 29 กก. 
  5.๒ รุ่นน้้าหนักไม่เกิน ๓3 กก. (29.01-33.00 กก.) 
  5.๓ รุ่นน้้าหนักไม่เกิน 37 กก. (33.01-37.00 กก.) 
  5.๔ รุ่นน้้าหนักไม่เกิน 41 กก. (37.01-41.00 กก.) 
  5.๕ รุ่นน้้าหนักไม่เกิน 44 กก. (41.01-44.00 กก.) 
  5.6 รุ่นน้้าหนักไม่เกิน 47 กก. (44.01-47.00 กก.) 
  5.7 รุ่นน้้าหนักไม่เกิน 51กก. (47.01-51.00 กก.) 
  5.8 รุ่นน้้าหนักไม่เกิน 55 กก. (51.01-55.00 กก.) 
  5.9 รุ่นน้้าหนักไม่เกิน 59 กก. (55.01-59.00 กก.) 
  5.10 รุ่นน้้าหนักเกิน 59 กก.ข้ึนไป 

 หมายเหตุ  ในรุ่นคาเด็ท ชาย/หญิง อายุ ๑๒ – ๑๔ ปี ให้นักกีฬาอายุ ๑๒ ปี 
สามารถแข่งขันในรุ่นนี้ได้ 
 - จ านวนนักกีฬา 
  ๑. แต่ละโรงเรียนส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันประเภทต่อสู้ได้รุ่น
ละไม่เกิน ๑ คน   (ชาย ๑ คน  หญิง ๑ คน)  
  ๒. ระดับโรงเรียน เจ้าหน้าที่ประจ าทีม ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม 
ผู้ควบคุมทีมและ  ผูฝ้ึกสอน (ต้องระบุชื่อผู้ฝึกสอนให้ชัดเจน) 


