
 

                                                        
 
 

ระเบียบการแข่งขัน 
 

 การแข่งขนักฬีาปีนหน้าผาอสัสัมชัญธนบุรี  ไคลม์มิง่  ยูธ คร้ังที่ 3 

“3rd Assumption Thonburi  Climbing  Youth Competition”  

   
5  กนัยายน  2558 

ณ  มาร์ตินยมิเนเซ่ียม  อาคาร โกลเด้น  จูบิลี่



ก าหนดการ 
การแข่งขันกฬีาปีนหน้าผาอสัสัมชัญธนบุรี  ไคล์มมิ่ง ยูธ  คร้ังที ่3 

“3rd Assumption Thonburi  Climbing  Youth  Competition” 
วนัเสาร์ ที่ 5 กนัยายน 2558  เวลา  08.00-17.00 น. 

ณ  มาร์ตินยมิเนเซียม  อาคารโกลเด้น  จูบิลี ่ ช้ัน 3  โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี 
 

08.00-08.30 น.  ลงทะเบียนนกักีฬา รุ่น Kids A ,Kids B , Kids C 
08.30-09.00 น.  พิธีเปิดการแข่งขนักีฬาปีนหนา้ผา “3rd Assumption Thonburi  Climbing  Youth  Competition” 
09.00-12.00 น.  เร่ิมการแข่งขนั   

- รุ่น Kids A , Kids B , Kids C  เป็นการแข่งขนัแบบไม่เรียงตามรุ่น(เฉพาะ รุ่น Kids) 
และเลือกเสน้ทางไดต้ามสะดวก  ท่ีก าหนดใหข้องแต่ละรุ่น 
-ส่งใบคะแนน  รุ่น Kids A ,Kids B , Kids C   

12.00-13.00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั   
และลงทะเบียนนกักีฬา รุ่น Youth A, Youth B , Youth C 

13.00-16.00 น.  เร่ิมการแข่งขนั   
-รุ่น Youth A, Youth B, Youth C  เป็นการแข่งขนัแบบไม่เรียงตามรุ่น (เฉพาะ รุ่น Youth) 
และเลือกเสน้ทางไดต้ามสะดวก  ท่ีก าหนดใหข้องแต่ละรุ่น 

16.00-16.30 น.  ส่งใบคะแนน รุ่น Youth A, Youth B, Youth C รวบรวมผลการแข่งขนัทั้งหมด 
16.30-17.00 น.  ประกาศผลการแข่งขนั  มอบเหรียญรางวลัและประกาศนียบตัร 

โดย  ดร.อนุพงษ ์ แตศิ้ลปสาธิต    นายกสมาคมศิษยเ์ก่าโรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี  
และประธานชมรมอสัสมัชญัธนบุรี ไคลม์ม่ิง คลบั



             โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี    
   
   Assumption  College  Thonburi   

 
ระเบียบการแข่งขนั  “3rd Assumption Thonburi  Climbing  Youth  Competition”  

 
 

1. ประเภทการแข่งขัน 
 แบ่งการแข่งขนัออกเป็น  6  รุ่น (ชาย/หญิง)ไดแ้ก่     
  1.1  รุ่น  Youth  A  - เกิด  พ.ศ.2541-2542 (98-99)                             
   1.2  รุ่น  Youth  B   - เกิด  พ.ศ.2543-2544 (00-01)          
   1.3  รุ่น  Youth  C   - เกิด   พ.ศ.2545-2546 (02-03)       
   1.4  รุ่น   Kids   A   - เกิด   พ.ศ.2547-2548 (04-05) 
 1.5   รุ่น  Kids   B   - เกิด   พ.ศ.2549-2550 (06-07) 
 1.6   รุ่น  Kids   C   - เกิด   พ.ศ.2551-2552 (08-09) 
  

2. กติกาการแข่งขัน    

           ผู้เข้าแข่งขันต้องปฏิบัต ิ  โดยก าหนดให้  

2.1 ทุกประเภทรุ่นการแข่งขนั  ใชเ้วลาในการปีนไม่เกิน  5  นาที ต่อ เสน้ทาง (Route) 
2.2 การจบัเวลา จะเร่ิมเม่ือผูแ้ข่งขนัยกเทา้ข้ึนจากพื้นทั้ง 2 ขา้ง  และจะหยดุจบัเวลาเม่ือจบัตวัจบัสุดทา้ย

(Top) หรือ จบัตวัจบัผดิ หรือ ผูแ้ข่งขนัหลุดออกมาจากหนา้ผาอยา่งสมบูรณ์   หากผูแ้ข่งขนัปีนเกินเวลา
ท่ีก าหนด   คณะกรรมการจะบอกวา่  “ หมดเวลา ”  ผูแ้ข่งขนัตอ้งลงทนัที 

*** หมายเหตุ  ทุกโรงเรียน  สามารถส่งผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนัไดไ้ม่จ ากดัจ านวน    
3. การสมัคร 

3.1 ส่งใบสมคัรไดต้ั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป  จนถึง ภายในวนัท่ี  3 กนัยายน  2558 ส้ินสุดเวลา 18.00 น. 
3.2 ส่งใบสมคัร     ได ้ 2 ช่องทางดงัน้ี 

1.  ทางไปรษณีย ์ระบุท่ีอยู ่  งานศูนยกี์ฬาและนนัทนาการ  ฝ่ายกิจกรรม    โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี  
 เลขท่ี 92  ถนนอสัสมัชญั    แขวงบางไผ ่   เขตบางแค   กรุงเทพ ฯ 10160  โทรสาร. 02-421-8121   
2.  ทาง E-mail ส่งใบสมคัร ไดท่ี้     natee18@hotmail.com   

3.3   Download  ใบสมคัรไดท่ี้  facebook /ACTrockclimbingclub   หรือ www.act.ac.th   
*** หากมีขอ้สงสัย   สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ไดท่ี้   มาสเตอร์นที  กล่ินสุคนธ์  โทร. 0-817-219-529  
หรือ งานศูนยกี์ฬาและนนัทนาการ  ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี โทร.02-807-9555-63 ต่อ 913  
 



                                   
ใบสมัครแข่งขันกฬีาปีนหน้าผาอสัสัมชัญธนบุรี  ไคล์มม่ิง  ยูธ  คร้ังที ่3 

“3rd Assumption Thonburi  Climbing  Youth Competition”   
วนัเสาร์ ที่ 5 กนัยายน  2558  เวลา 08.00-17.00 น. 

ณ  มาร์ตินยมิเนเซียม  อาคารโกลเด้น จูบิลี ่ ช้ัน 3 โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี 

   
ช่ือ………………………….....นามสกลุ…….……………..……………………วนัเดือนปี เกิด.......................................................... 
ช่ือสถานศึกษา……………..……………………….เบอร์โทรศพัท ์…..……………………E-mail………………………………… 
ใส่เคร่ืองหมาย  ตามรุ่นทีล่งสมคัรเข้าร่วมแข่งขัน (ต้องสมัครในนามโรงเรียนเท่าน้ัน) 

             Top rope  male                   Top  rope  female  
   Youth  A   2541-2542 (98-99)             Kids   A   2547-2548 (04-05)                              
     Youth  B   2543-2544 (00-01)            Kids   B   2549-2550 (06-07)               
     Youth  C   2545-2546 (02-03)    Kids   C   2551-2552 (08-09) 
ส่ิงที่ต้องเตรียมในวนัแข่งขัน 
 1.นกักีฬาทุกคนตอ้งเตรียมเอกสารยนืยนัปีเกิด  มายนืยนัในวนัแข่งขนั  ณ  จุดลงทะเบียน 
 2.นกักีฬาตอ้งใส่เส้ือทีม และเตรียมอุปกรณ์การปีนหนา้ผาใหพ้ร้อมในการแข่งขนั   
หมายเหตุ     1.ค่าสมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนั    200   บาท    
       2.ส าเนาบตัรประชาชน/สูติบตัร 
  ส่งเอกสารสมคัรไดท่ี้  Fax .02-421-8121  หรือ E-mall : natee18@hotmail.com 
   ภายในวนัพฤหสับดี  ท่ี 3 กนัยายน 2558   ส้ินสุดเวลา 18.00 น. 

      ติดต่อสอบถาม  ศนูยกิ์จกรรมโกลเดน้  จูบิล่ี  ฝ่ายกิจการพิเศษ  โทร.02-807-9555-63 ต่อ 913 
********************************************************************************************************************************************** 

ใบยนิยอมใหน้กัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาปีนหนา้ผาอสัสัมชญัธนบุรี  ไคลม์ม่ิง  ยธู  คร้ังท่ี 3 

“3rd Assumption Thonburi  Climbing  Youth Competition” 
วนัเสาร์ ท่ี 5 กนัยายน  2558  เวลา  08.00-17.00 น. 

ณ  มาร์ตินยมิเนเซียม  อาคารโกลเดน้  จูบิล่ี  โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี 
ขา้พเจา้  นาย/นาง/นางสาว.......................................................................................................................................เป็นผูป้กครอง 
ของ  ด.ช./ ด.ญ./ นาย / นางสาว.....................................................................................เบอร์โทร................................................... 

ยนิยอมใหบุ้ตรของขา้พเจา้สามารถเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาปีนหนา้ผาอสัสัมชญัธนบุรี  ไคลม์ม่ิง  ยธู  คร้ังท่ี 3 
 

      ลงช่ือ........................................................ผูย้นิยอม 
                     (……………………………………..) 
 
 
เจา้หนา้ท่ีรับสมคัร..............................................วนัท่ี........................... 

mailto:natee18@hotmail.com

