ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์
เรื่อง การแข่งขันกรีฑานักเรียน จังหวัดกาฬสินธุ์
…………………………………………………
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ในส่วนภูมิภาค ได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมกีฬา ของสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่จะช่วยเสริมสร้าง พัฒนา
สุขภาพพลานามัยให้แข็งแรงสมบูรณ์ และเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาของนักเรียน นักศึกษา ให้มีมาตรฐานสูง
ยิ่งขึ้น จึงได้จัดแข่งขันกรีฑานักเรียน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกาหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังต่อไปนี้
๑. การกาหนดประเภทการแข่งขัน
รุ่นการแข่งขันแบ่งออกเป็น ๖ รุ่น ดังนี้ รุ่นอายุไม่เกิน ๘ ปี รุ่นอายุไม่เกิน ๑๐ ปี
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี และรุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
๒. กาหนดวันรับสมัคร
รับสมัครวันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ พร้อมส่งหลักฐานนักกีฬา (รับสมัครวันเดียวเท่านั้น)
ณ สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ โทร ๐๔๓-๘๑๑๓๘๖ หรือ เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจาอาเภอ
ทุกอาเภอ
๓. วันแข่งขัน วันที่ ๑๘ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
๔. รายการที่ทาการแข่งขัน
รุ่นอายุไม่เกิน ๘ ปี
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๐ ปี
๖๐ เมตร
๑๐๐ เมตร
๖๐ เมตร กระโดดไกล
๘๐ เมตร
๒๐๐ เมตร
๘๐ เมตร
๘ X ๕๐ เมตร
๘ X ๕๐ เมตร
๑๐๐ เมตร
กระโดดไกล
๔ X ๑๐๐ เมตร
๘ X ๕๐ เมตร
กระโดดไกล
กระโดดสูง
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี
ทุ่มนาหนัก
๑๐๐ เมตร
๘๐๐ เมตร
๑๐๐ เมตร
๒๐๐ เมตร ๑,๕๐๐ เมตร
๒๐๐ เมตร
๔๐๐ เมตร
๔๐๐ เมตร
๔ X ๑๐๐ เมตร
๔ X ๑๐๐ เมตร
๔ X ๔๐๐ เมตร
๔ X ๔๐๐ เมตร
กระโดดไกล
กระโดดไกล
กระโดดสูง
กระโดดสูง
ทุ่มนาหนัก
ทุ่มนาหนัก
พุ่งแหลน
พุ่งแหลน

รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ชาย
๑๐๐ เมตร
๒๐๐ เมตร
๔๐๐ เมตร
ผลัด ๔ X ๑๐๐ เมตร
ผลัด ๔ X ๔๐๐ เมตร
ผลัด ๔X ๒๐๐ เมตร
ผลัด ๔ X ๓๐๐ เมตร
วิ่งข้ามรัว ๑๑๐ เมตร (๙๙ ซม)
วิ่งข้ามรัว ๔๐๐ เมตร (๙๑.๑ ซม)
กระโดดไกล
กระโดดสูง
ทุ่มนาหนัก (๕ กก.)
พุ่งแหลน (๗๐๐ กรัม)
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี หญิง
๑๐๐ เมตร
๒๐๐ เมตร
๔๐๐ เมตร
ผลัด ๔ X ๑๐๐ เมตร
ผลัด ๔ X ๔๐๐ เมตร
ผลัด ๔X ๒๐๐ เมตร
ผลัด ๔ X ๓๐๐ เมตร
วิ่งข้ามรัว ๑๐๐ เมตร (๘๔ ซม)
วิ่งข้ามรัว ๔๐๐ เมตร (๗๖.๒ ซม)
กระโดดไกล
กระโดดสูง
ทุ่มนาหนัก (๔ กก.)
พุ่งแหลน (๖๐๐ กรัม)

๘๐๐ เมตร
๑,๕๐๐ เมตร
วิ่งวิบาก ๒,๐๐๐ เมตร
วิ่ง ๕,๐๐๐ เมตร
เดิน ๕,๐๐๐ เมตร
กระโดดคา
เขย่งก้าวกระโดด
ขว้างจักร (๑.๕ กก.)
ขว้างค้อน (๕ กก.)
อัฏฐกรีฑา

๘๐๐ เมตร
๑,๕๐๐ เมตร
วิ่งวิบาก ๒,๐๐๐ เมตร
วิ่ง ๓๐๐๐ เมตร
เดิน ๓,๐๐๐ เมตร
กระโดดคา
เขย่งก้าวกระโดด
ขว้างจักร (๑ กก.)
ขว้างค้อน (๔ กก.)
สัตตกรีฑา

๕. รางวัลการแข่งขัน ลาดับที่ ๑ – ๓ ของแต่ละรุ่นจะได้รับเหรียญรางวัลพร้อมเกียรติบัตร
๖. รุ่นอายุ ๑๘ ปี นักกีฬาที่ได้รางวัลชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗ (รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาเขต ๔) ต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่ กส ๐๐๐๔/๑๗๗๙

ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
ถนนกาฬสินธุ์ กส ๔๖๐๐๐
๓๐ เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง

การแข่งขันกรีฑานักเรียน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาปี ๒๕๕๘

เรียน นายอาเภอ ทุกอาเภอ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์
๒. ใบแยกประเภท
๓. ใบสมัครส่วนบุคคล

จานวน ๑ ชุด
จานวน ๑ ชุด
จานวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบหมายให้สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดกาฬสินธุ์ กาหนดจัดการแข่งขันกรีฑานักเรียน ในระดับจังหวัด เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียน
นักศึกษา ส่วนภูมิภาคได้เล่นกีฬาและออกกาลังกายอย่างต่อเนื่อง จึงกาหนดและดาเนินการจัดการแข่งขันกรีฑานักเรียน
รุ่นอายุไม่เกิน ๘ ปี ๑๐ ปี ๑๒ ปี ๑๔ ปี ๑๖ ปี และ ๑๘ ปี ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ และได้เปิดรับสมัครในวันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ พร้อมส่งหลักฐาน
นักกีฬา (รับสมัครวันเดียวเท่านั้น) ณ สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ โทร ๐๔๓-๘๑๑๓๘๖ หรือ
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจาอาเภอ ทุกอาเภอ
เพื่อให้การดาเนินงานตามโครงการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ จังหวัดกาฬสินธุ์
จึงได้ส่งประกาศ ให้สถานศึกษาของท่านประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน รายละเอียดปรากฏตาม
ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ส่งมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
โทร. ๐ ๔๓๘๑ ๑๓๘๖ โทรสาร ๐ ๔๓๘๑ ๒๓๑๘
E-mail : Kalasin@mots.go.th

ใบสมัครส่วนบุคคล
เข้าแข่งขันกรีฑาจังหวัดกาฬสินธุ์
ประจาปี ๒๕๕๘
วันที่……….เดือน…………….พ.ศ………………
ข้าพเจ้า………………………………….เกิดวันที่……....เดือน…………………พ.ศ……………
หมายเลขบัตรประจาตัว
อายุ……….ปี อยู่บ้านเลขที่………. ซอย………………….ถนน………………….ตาบล/……………….…………..แขวง.………….…อาเภอ/
เขต……………………………….จังหวัด..…………………………..โทรศัพท์………………………..………
กาลังศึกษาอยู่ในระดับ………………….………….…ชั้น……..………โรงเรียน/วิทยาลัย………………………..……..……………..
ขอสมัครเข้าแข่งขันกรีฑานักเรียน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาปี ๒๕๕๘
(ลงชื่อ)………………………………..…………ผู้สมัคร
(…………………………….………………)
คารับรองของผู้ปกครอง
ข้าพเจ้า…………………………………………………………………อายุ…………ปี
เป็นผู้ปกครองโดยชอบธรรมของ
(นาย/นางสาว)………..…………………………………………………..อนุญาตให้………………………………………………………………
สมัครเข้าแข่งขันกรีฑานักเรียน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาปี ๒๕๕๘ หากเกิดการบาดเจ็บ หรือ เสียหาย
แก่………………………….………………….ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ และอนุญาตให้……………………………..……………
เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑานักเรียน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาปี ๒๕๕๘
(ลงชื่อ)…………………………………….ผู้ปกครอง
(………………………………..……………..)
คารับรองของหัวหน้าสถานศึกษา
ข้าพเจ้า………………………...………….ตาแหน่ง………………………..……………(ชื่อสถานศึกษา)………………………….
ขอรับรองว่า…………………………………………………..…………….มีอายุ………….ปีปัจจุบันกาลังศึกษาอยู่ในชั้น……………..…

ลงชื่อ……………………………………………
(………………………………………….)
ตาแหน่ง…………………………………………..
หมายเหตุ ผู้รับรองต้องเป็นหัวหน้าสถานศึกษา หรือผู้รักษาการแทนตามระเบียบของทางราชการเท่านั้น

ใบแยกประเภทกรีฑา จังหวัดกาฬสินธุ์
รุ่นอายุไม่เกิน ๘ ปี ชาย
สังกัดสถานศึกษา.......................................................................โทร...............................................
ชื่อ – สกุล
หมายเหตุ
๖๐ เมตร
๘๐ เมตร
๘X ๕๐ เมตร
กระโดดไกล

ที่

ลงชื่อ

ผู้ควบคุมทีม

(
)
เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้……………………………………………….

ใบแยกประเภทกรีฑา จังหวัดกาฬสินธุ์
รุ่นอายุไม่เกิน ๘ ปี หญิง
สังกัดสถานศึกษา.......................................................................โทร...............................................
ชื่อ – สกุล
หมายเหตุ
๖๐ เมตร
๘๐ เมตร
๘X ๕๐ เมตร
กระโดดไกล

ที่

ลงชื่อ

ผู้ควบคุมทีม

(
)
เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้………………………………………………

แยกประเภทกรีฑา จังหวัดกาฬสินธุ์
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๐ ปี ชาย
สังกัดสถานศึกษา.......................................................................โทร...............................................
ชื่อ – สกุล
หมายเหตุ
๖๐ เมตร
๘๐ เมตร
๑๐๐ เมตร
๘X ๕๐ เมตร
กระโดดไกล

ที่

ลงชื่อ

ผู้ควบคุมทีม

(
)
เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้………………………………………………..

แยกประเภทกรีฑา จังหวัดกาฬสินธุ์
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๐ ปี หญิง
.สังกัดสถานศึกษา.......................................................................โทร..............................................
ชื่อ – สกุล
หมายเหตุ
๖๐ เมตร
๘๐ เมตร
๑๐๐ เมตร
๘X ๕๐ เมตร
กระโดดไกล

ที่

ลงชื่อ

ผู้ควบคุมทีม

(
)
เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้……………………………………………..

แยกประเภทกรีฑา จังหวัดกาฬสินธุ์
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ชาย
สังกัดสถานศึกษา.......................................................................โทร...............................................
ชื่อ – สกุล
หมายเหตุ
๑๐๐ เมตร
๒๐๐ เมตร
๘X๕๐ เมตร
๔X๑๐๐ เมตร
กระโดดไกล
กระโดดสูง
ทุ่มน้าหนัก

ที่

ลงชื่อ

ผู้ควบคุมทีม

(
)
เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้……………………………………………….

แยกประเภทกรีฑา จังหวัดกาฬสินธุ์
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี หญิง
สังกัดสถานศึกษา.......................................................................โทร..............................................
ชื่อ – สกุล
หมายเหตุ
๑๐๐ เมตร
๒๐๐ เมตร
๘X๕๐ เมตร
๔X๑๐๐ เมตร
กระโดดไกล
กระโดดสูง
ทุ่มน้าหนัก

ที่

ลงชื่อ

ผู้ควบคุมทีม

(
)
เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้………………………………………………

แยกประเภทกรีฑา จังหวัดกาฬสินธุ์
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี ชาย
สังกัดสถานศึกษา.......................................................................โทร...............................................
ชื่อ – สกุล
หมายเหตุ
๑๐๐ เมตร
๒๐๐ เมตร
๔๐๐ เมตร
๔X๑๐๐ เมตร
๔X๔๐๐ เมตร
กระโดดสูง
กระโดดไกล
ทุ่มน้าหนัก
พุ่งแหลน

ที่

ลงชื่อ

ผู้ควบคุมทีม

(
)
เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้.......................................................

แยกประเภทกรีฑา จังหวัดกาฬสินธุ์
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี หญิง
สังกัดสถานศึกษา.......................................................................โทร...............................................
ชื่อ – สกุล
หมายเหตุ
๑๐๐ เมตร
๒๐๐ เมตร
๔๐๐ เมตร
๔X๑๐๐ เมตร
๔X๔๐๐ เมตร
กระโดดสูง
กระโดดไกล
ทุ่มน้าหนัก
พุ่งแหลน

ที่

ลงชื่อ

ผู้ควบคุมทีม

(
)
เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้………………………………………………..

แยกประเภทกรีฑา จังหวัดกาฬสินธุ์
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี ชาย
สังกัดสถานศึกษา.......................................................................โทร...............................................
ชื่อ – สกุล
หมายเหตุ
๑๐๐ เมตร
๒๐๐ เมตร
๔๐๐ เมตร
๘๐๐ เมตร
๑,๕๐๐ เมตร
๔X๑๐๐ เมตร
๔X๔๐๐ เมตร
กระโดดสูง
กระโดดไกล
ทุ่มน้าหนัก
พุ่งแหลน

ที่

ลงชื่อ

ผู้ควบคุมทีม

(
)
เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้.......................................................

แยกประเภทกรีฑา จังหวัดกาฬสินธุ์
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี หญิง
สังกัดสถานศึกษา.......................................................................โทร...............................................
ชื่อ – สกุล
หมายเหตุ
๑๐๐ เมตร
๒๐๐ เมตร
๔๐๐ เมตร
๘๐๐ เมตร
๑,๕๐๐ เมตร
๔X๑๐๐ เมตร
๔X๔๐๐ เมตร
กระโดดสูง
กระโดดไกล
ทุ่มน้าหนัก
พุ่งแหลน

ที่

ลงชื่อ

ผู้ควบคุมทีม

(
)
เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้……………………………………………

ที่

ชื่อ – สกุล

100 เมตร
200 เมตร
400 เมตร
800 เมตร
1,500 เมตร
5000 เมตร
4X100 เมตร
4X400 เมตร
รั้ว 110 เมตร
รั้ว 400 เมตร
เดิน 5,000 เมตร
วิ่งวิบาก 2,000 เมตร
กระโดดสูง
ทุ่มน้าหนัก
ขว้างจักร
พุ่งแหลน
กระโดดไกล
เขย่งก้าวกระโดด
ขว้างค้อน
กระโดดค้า
อัฏฐกรีฑา

ใบแยกประเภทกรีฑานักเรียน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาปี 2558 รุ่น 18 ปี (ชาย)
สังกัดสถานศึกษา...............................................................................อาเภอ........................................จังหวัดกาฬสินธุ์

ลงชื่อ...................................................ผู้ควบคุมทีม
(
)
เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้........................................................
ใบแยกประเภทกรีฑานักเรียน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาปี 2558 รุ่น 18 ปี (หญิง)
สังกัดสถานศึกษา...............................................................................อาเภอ........................................จังหวัดกาฬสินธุ์

หมายเหตุ

ที่
กระโดดไกล
เขย่งก้าวกระโดด
ขว้างค้อน
กระโดดค้า
สัตตกรีฑา

ขว้างจักร
พุ่งแหลน

ทุ่มน้าหนัก

100 เมตร
200 เมตร
400 เมตร
800 เมตร
1,500 เมตร
3,000 เมตร
4X100 เมตร
4X400 เมตร
รั้ว 100 เมตร
รั้ว 400 เมตร
เดิน 3,000 เมตร
วิ่งวิบาก 2,000
เมตร
กระโดดสูง

ชื่อ – สกุล

ลงชื่อ...................................................ผู้ควบคุมทีม
(
)
เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้........................................................

หมายเหตุ

