
 

                                                        
 
 

ระเบียบการแข่งขัน 
 

 การแข่งขนักฬีาปีนหน้าผาอสัสัมชัญธนบุรี  ไคลม์มิง่ แชมเป้ียนชิพ คร้ังที ่4 

“4th Assumption Thonburi Climbing Championship 2016”  

   
3  กนัยายน  2559 

ณ  มาร์ติน ยมิเนเซียม  อาคาร โกลเด้นจูบิลี ่  



 

                  โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี    
   
   Assumption  College  Thonburi   

 

ระเบียบการแข่งขนั  “4th Assumption Thonburi  Climbing   Championship 2016”  

 
 

1. ประเภทการแข่งขัน 
 แบ่งการแข่งขนัออกเป็น  5  รุ่น (ชาย/หญิง)  ไดแ้ก่     
  1.1  รุ่น  Youth  A  เกิด พ.ศ.2542 - 2543  (ค.ศ. 1999-2000)                             
   1.2  รุ่น  Youth  B  เกิด พ.ศ.2544 - 2545  (ค.ศ. 2001-2002)          
   1.3  รุ่น  Youth  C  เกิด พ.ศ.2546 - 2547  (ค.ศ. 2003-2004)       
   1.4  รุ่น  Youth  D  เกิด พ.ศ.2548 - 2549  (ค.ศ. 2005-2006) 
 1.5  รุ่น  Youth  E  เกิด พ.ศ.2550  ข้ึนไป  (ค.ศ. 2007 ข้ึนไป) 
   

2. กติกาการแข่งขัน    
           ผู้เข้าแข่งขันต้องปฏิบัติ  โดยก าหนดให้  

2.1 ทุกประเภทรุ่นการแขง่ขนั  ใชเ้วลาในการปีนไม่เกิน  4  นาที ต่อเสน้ทาง (Route) 
2.2 การจบัเวลา จะเร่ิมเม่ือผูแ้ข่งขนัยกเทา้ข้ึนจากพ้ืนทั้ง 2 ขา้ง  และจะหยดุจบัเวลาเม่ือจบั ตวัจบัสุดทา้ย(Top) หรือ จบัตวั

จบัผดิ หรือ ผูแ้ข่งขนัหลุดออกมาจากหนา้ผาอยา่งสมบูรณ์  หากผูแ้ข่งขนัปีนเกินเวลาท่ีก าหนด  คณะกรรมการจะบอก
วา่  “หมดเวลา”  ผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งลงทนัที 

2.3 รายละเอียดการแข่งขนั 
1) ท าการแข่งขนัประเภท TOP ROPE (มีเชือกช่วย Safety) แบบบุฟเฟต ์ 
2) นกักีฬาจะเขา้ร่วมการแข่งขนัได ้จะตอ้งใส่เส้ือของทีม/สงักดั ท่ีส่งเขา้แข่งขนัเท่านั้น  
3) นกักีฬาสามารถเลือกเสน้ทาง (Route) ในการปีนไดอ้ยา่งอิสระ 
4) ผูเ้ขา้แข่งขนัมีเวลา 4 นาที ต่อเสน้ทางในการปีน โดยเวลาจะเร่ิมหลงัจากผูต้ดัสินใหส้ญัญาณ   
5) นกักีฬาตอ้งแจง้เสน้ทางใหผู้ต้ดัสินทราบ ก่อนการแข่งขนัทุกคร้ัง   
6) นกักีฬาตอ้งจบัหรือเหยยีบ holds ของเส้นทางตนเองเท่านั้น หากฝ่าฝืนถือวา่ foul และยติุการแข่งขนัโดยกรรมการให้
คะแนนจาก holds สุดทา้ยท่ีมือจบัถึง   
7) นักกีฬาไม่สามารถจบัหรือเหยียบ bolts (ห่วงเหล็ก) หรือจับเชือกได้ หากฝ่าฝืนถือว่า foul และยุติการแข่งขนัโดย
กรรมการใหค้ะแนนจาก holds สุดทา้ยท่ีมือจบัถึง 
8) การปีนแบบ Top Rope เร่ิมและจบเส้นทางต่อเม่ือนักกีฬาเร่ิมและจบัตวัสุดทา้ยของเส้นทางนั้น จะตอ้งเป็นการจบัท่ี
สมบูรณ์และมัน่คงแลว้   
9) ผลการแข่งขนั จะยดึจากอนัดบัเฉล่ียแต่ละรุ่นของผูแ้ข่งขนั โดยไม่ไดน้ าเวลาท่ีผูแ้ข่งขนัปีนมาก าหนดการตดัสิน   
10) หากมีผลการแข่งขนัในอนัดบั 1 เสมอกนั จะตดัสินจากจ านวน Top ท่ีผูแ้ข่งขนัสามารถปีน จบไดม้ากท่ีสุด เป็น
เกณฑห์ลกั   



11) หากมีทีมแข่งขนัอนัดบัท่ี 1 มีจ านวน Top เสมอกนัอีก ให้ดูจากคะแนนตวัจบัในแต่ละเส้นทางของทีมนั้น ๆ ท่ีมี
คะแนนเสมอกนัมาเปรียบเทียบ เป็นเกณฑต์ดัสิน  
12) ในการแข่งขนัทุกคร้ังจะตอ้งมีกลอ้ง VDO เพื่อบนัทึกภาพการแข่งขนัตลอดเวลา   
13)ในกรณี ท่ีนัก กีฬาถูกตัด สิน  foul นักกีฬามี สิท ธิ ท่ี จะประท้วงผู ้ตัด สินกลาง โดยสามารถขอดูภาพจาก
กลอ้ง VDO ได ้ แต่ขอสงวนสิทธ์ิในการขอดูกลอ้ง VDO โดยกรรมการฝ่ายรับประทว้งเท่านั้น จะท าการตดัสิน  
14) หากนกักีฬาไม่ได ้foul ตามท่ีผูต้ดัสินกลางสรุป นกักีฬามีสิทธิท่ีจะปีนใหม่หรือใชค้ะแนนตรงจุดท่ี foul ได ้  
15) เม่ือผลการแข่งขันได้ติดท่ี Score board เรียบร้อยแล้ว พิธีกรประจ าสนามต้องประกาศให้ทุกคนทราบ หาก
ภายใน 10 นาที หลงัจากนั้น ไม่มีผูใ้ดทกัทว้ง ถือวา่ผลการตดัสินนั้นเป็นเอกฉนัท ์ 
16) ผูจ้ดัการแข่งขนั ตอ้งถ่ายส าเนาผลการแข่งขนัทั้งหมด ใหที้มท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนัเท่านั้น   
17) เอกสารแสดงตวัตนของนกักีฬา ตน้สังกดั สามารถรองรับและรับผิดชอบได ้เม่ือมีการตรวจสอบแลว้ พบการปลอม
แปลงเอกสารท่ีไม่เป็นจริง ทางตน้สงักดั ตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบและตดัสิทธ์ิรางวลัของนกักีฬาทีมนั้นทนัที 
18) กรณี Hold หมุน นกักีฬาสามารถเลือกสิทธ์ิในการแข่งขนัไดคื้อ ใชสิ้ทธิเดิม หรือใชสิ้ทธิปีนใหม่ 
 

3. การสมัคร 
3.1 ส่งใบสมคัรไดต้ั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป  จนถึงวนัพุธท่ี 31 สิงหาคม 2559  ส้ินสุดเวลา 17.00 น. 
3.2 ส่งใบสมคัรได ้ 2 ช่องทาง ดงัน้ี 

1.  ทางไปรษณีย ์ระบุท่ีอยู ่  แผนกกจิกรรม   ฝ่ายกจิกรรม  โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี  เลขที ่92   
 ถนนอสัสัมชัญ   แขวงบางไผ่   เขตบางแค  กรุงเทพฯ 10160  โทรสาร. 0-2807-9576   
2.  ทาง E-mail ส่งใบสมคัร ไดท่ี้     natee18@hotmail.com   

3.3   Download ใบสมคัรไดท่ี้  facebook /ACTrockclimbingclub   หรือ www.act.ac.th   
              3.4   ช าระค่าสมคัร ไดท่ี้   
 ( )  โอนเขา้บญัชีโรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) สาขา บางแค  
 บญัชี ออมทรัพย ์เลขท่ี 016-1-17639-9  
 ( ) โอนเขา้บญัชีโรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) สาขา เดอะมอล บางแค 
 บญัชีออมทรัพย ์เลขท่ี 238-0-48763-3   

 *ส่งหลกัฐานการโอนเงิน มาท่ี ID Line : bitchtv   หรือ Email : natee18@hotmail.com   
 

หมายเหตุ  ทุกโรงเรียน สามารถส่งผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนัไดไ้ม่จ  ากดัจ านวน ต่อรุ่นการแข่งขนั   
 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   มาสเตอร์นที  กล่ินสุคนธ์  โทร. 0-817-219-529  หรือแผนกกิจกรรม          
ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี โทร.02-807-9555-63 ต่อ 560  
 
 
 
 



                                   
ใบสมัครแข่งขันกฬีาปีนหน้าผาอสัสัมชัญธนบุรี  ไคล์มมิ่ง  แชมเป้ียนชิพ  คร้ังที ่4 

“4th Assumption Thonburi  Climbing  Championship 2016”   
วนัเสาร์ที ่3 กนัยายน  2559  เวลา 08.00-17.00 น. 

ณ  มาร์ติน ยมิเนเซียม  อาคารโกลเด้นจูบิลี ่ ช้ัน 3 โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี 
   

ช่ือ………………………….....นามสกุล…….……………..……………………วนัเดือนปี เกิด.................................. 
ช่ือสถานศึกษา……………..…………….......… โทรศพัท ์…..…………………… E-mail  ……………………… 
ใส่เคร่ืองหมาย  ตามรุ่นที่ลงสมัครเข้าร่วมแข่งขัน (ต้องสมัครในนามโรงเรียนเท่าน้ัน) 
             Top rope  male                   Top  rope  female  
   Youth  A   2542-2543 (1999-2000)             Youth  D  2548-2549 (2005-2006)                              
     Youth  B   2544-2545 (2001-2002)    Youth  E   2550 ข้ึนไป (2007 ข้ึนไป)               
     Youth  C   2546-2547 (2003-2004)   
ส่ิงทีต้่องเตรียมมาในวนัแข่งขัน 
 1. นกักีฬาทุกคนตอ้งเตรียมส าเนาบตัรประชาชน หรือสูติบตัร  เพื่อยนืยนัในวนัแข่งขนั ณ  จุดลงทะเบียน 
 2. นกักีฬาตอ้งใส่เส้ือทีม และเตรียมอุปกรณ์การปีนหนา้ผาใหพ้ร้อมในการแข่งขนั   
 หมายเหตุ     - ค่าสมคัรเขา้ร่วมการแข่งขนั 200 บาท - ส าเนาบตัรประชาชน/สูติบตัร 
  ส่งเอกสารการสมคัรไดท่ี้  Fax .0-2807-9576  หรือ E-mall : natee18@hotmail.com 
  ภายในวนัพุธท่ี 31 สิงหาคม 2559  ส้ินสุดเวลา 17.00 น. 
       ติดต่อสอบถาม  แผนกกจิกรรม  ฝ่ายกจิการพเิศษ  โทร. 0-2807-9555-63 ต่อ 560 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เอกสารยนิยอมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกฬีาปีนหน้าผาอสัสัมชัญธนบุรี  ไคล์มมิ่ง  แชมเป้ียนชิพ  คร้ังที ่4 
“4th Assumption Thonburi  Climbing Championship 2016” 

วนัเสาร์ที ่3 กนัยายน  2559  เวลา  08.00 - 17.00 น. 
ณ  มาร์ตินยมิเนเซียม  อาคารโกลเด้นจูบิลี ่ โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี 

 
ขา้พเจา้  นาย/นาง/นางสาว ............................................................................................................... เป็นผูป้กครองของ 
ด.ช./ ด.ญ./ นาย / นางสาว .......................................................................................... โทรศพัท ์.................................. 

ยนิยอมให้บุตรของข้าพเจ้าเข้าร่วมการแข่งขันกฬีาปีนหน้าผาอสัสัมชัญธนบุรี ไคล์มมิ่ง แชมเป้ียนชิพ คร้ังที ่4 
 

     ลงช่ือ ........................................................ ผูใ้หก้ารยนิยอม 
                       (.......................................................) 
 
เจา้หนา้ท่ีรับสมคัร .............................................. วนัท่ี ........................... 
 

 

mailto:natee18@hotmail.com


ก าหนดการ 

     การแข่งขันกฬีาปีนหน้าผา อสัสัมชัญธนบุรี  ไคล์มมิ่ง แชมเป้ียนชิพ  คร้ังที ่4 

“4th Assumption Thonburi  Climbing   Championship 2016” 

วนัเสาร์ที ่ 3  กนัยายน  2559  เวลา  08.00 - 17.00 น. 

ณ  มาร์ติน ยมิเนเซียม  อาคารโกลเด้นจูบิลี ่ ช้ัน 3  โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี 

 

08.00-08.30 น.              ลงทะเบียนนกักีฬา รุ่น  Youth C, Youth D, Youth E ชาย/หญิง   

08.30-09.00 น.                พิธีเปิดการแข่งขนักีฬาปีนหนา้ผา “4th Assumption Thonburi Climbing  Championship 2016” 

09.30-11.00 น.              เร่ิมการแข่งขนัปีนหนา้ผา  รุ่น Youth D, Youth E  ชาย/หญิง 

            - ส่งใบคะแนน  รุ่น  Youth D, Youth E  รวบรวมผลการแข่งขนัทั้งหมด 

11.20-12.20 น.                เร่ิมการแข่งขนัปีนหนา้ผา  รุ่น Youth C  ชาย /หญิง 

              - ส่งใบคะแนน  รุ่น Youth C  รวบรวมผลการแข่งขนัทั้งหมด 

12.00-13.00 น.               ลงทะเบียนนกักีฬา  รุ่น Youth A, Youth B  ชาย/หญิง   

12.30 น.                         ประกาศผลการแข่งขนั  รุ่น Youth C, Youth D, Youth E  ชาย/หญิง   

13.30-14.30 น.     เร่ิมการแข่งขนัปีนหนา้ผา  รุ่น Youth A, Youth B ชาย / หญิง 

   - ส่งใบคะแนน  รุ่น Youth C  รวบรวมผลการแข่งขนัทั้งหมด 

15.00 น.      ประกาศผลการแข่งขนัฯ รุ่น Youth A, Youth B  ชาย / หญิง   

15.30 น.       มอบเหรียญรางวลั พร้อมประกาศนียบตัรฯ ทุกรุ่นการแข่งขนั 

                     (กล่าวปิดงาน โดย ภราดาพีรพงศ ์ ดาราไทย) 

16.00 น.  เสร็จส้ินการแข่งขนั  


