
 
 

 
 

ที่  สข ๕๒๙๐๕/ว.1178         ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลก ำแพงเพชร 
           อ ำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลำ ๙๐๑๘๐ 
 

                                22  พฤศจิกำยน  ๒๕๕6 
 

เรื่อง ขอเชิญส่งทีมแอโรบิกเข้ำร่วมแข่งขันชิงถ้วยพระรำชทำน  
  

เรียน นายกเทศมนตรี,นายกองค์การบริหารส่วนต าบล,หัวหน้าหน่วยราชการ,หัวหน้าสถานศึกษา   

และประธานชมรมแอโรบิกทุกแห่ง 

สิ่งที่ส่งมำด้วย      ๑. ระเบียบกำรแข่งขัน  จ ำนวน   ๑  ชุด 

              ๒. ใบสมัครเข้ำร่วมแข่งขัน จ ำนวน   ๑   ชุด 
   

ด้วยเทศบำลต ำบลก ำแพงเพชร  จะจัดกำรแข่งขันแอโรบิก   ครั้ งที่  10  ประจ ำปี  2557     
ชิงถ้วยพระรำชทำนทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ สิริวัฒนำพรรณวดี   ประเภทประชำชนทั่ว ไป   
(อำยุ ๑4 ปี ขึ้นไป)  ในวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕7  ณ เวทีภำยในสนำมกีฬำกลำงเทศบำลต ำบล
ก ำแพงเพชร  เพ่ือสร้ำงกระแสและส่งเสริมให้ประชำชนออกก ำลังกำย  โดยกำรเต้นแอโรบิกมำกยิ่งขึ้น  และส่งเสริมให้
เยำวชนรู้จักกำรใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์  ห่ำงไกลยำเสพติด  รำยละเอียดตำมระเบียบกำรแข่งขันที่แนบมำพร้อมนี้  
โดยจะรับสมัครตั้งแต่วันที่  1 - 28  มกรำคม  พ.ศ. ๒๕๕7 สมัครด้วยตนเองหรือส่งใบสมัครทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนได้
ที่  กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบำลต ำบลก ำแพงเพชร  อ.รัตภูมิ  จ.สงขลำ  ๙๐๑๘๐  สอบถำมรำยละเอียด
เพ่ิมเติมได้ที่  เบอร์โทรศัพท์ 074 - 389020 ต่อ 27  หรือ 086 - 9631658 , 081 – 2766570  ในวันและ
เวลำรำชกำร 

 

  เทศบำลจึงใคร่ขอเรียนเชิญท่ำนส่งทีมแอโรบิกเข้ำร่วมแข่งขัน  เพ่ือกระชับควำมสัมพันธ์และส่งเสริม
สนับสนุนให้ทีมแอโรบิกในพ้ืนที่  มีประสบกำรณ์และทักษะใหม่ๆ เพ่ิมขึ้น  และขอเชิญชวนเที่ยวงำนถนนคนเดิน  ซึ่งจัด
ขึ้นระหว่ำงวันที่  ๑ – 7  กุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕7 ณ  บริเวณรอบสนำมกีฬำกลำงเทศบำลต ำบลก ำแพงเพชร  ซึ่งเทศบำล
จัดเป็นประจ ำทุกปีด้วย   
 

  จึ ง เรียนมำเ พ่ือโปรดพิจำรณำ  เทศบำลขอขอบคุณล่วงหน้ำใ นควำมร่วมมือของท่ำนมำ  
ณ โอกำสนี้  และขอควำมร่วมมือประชำสัมพันธ์กำรแข่งขัน  ให้ทีมแอโรบิกทุกทีมในพื้นที่ของท่ำนทรำบด้วย 
 

             ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 
 

                    

                       (นำยประเสริฐ   แซ่แต้) 
               นำยกเทศมนตรีต ำบลก ำแพงเพชร 

กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
โทร. ๐๗๔ – ๓๘๙๐๒๐ ต่อ ๒๗ โทรสำร  ๐๗๔ – ๓๘๙๐๒๐ ต่อ ๑๕ 

“ยดึม ัน่ธรรมาภิบาล  บริการเพือ่ประชาชน” 



 
 

ระเบียบการแข่งขันแอโรบกิชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  
ประจ าปี  ๒๕๕๗ 

 

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันประเภทประชาชนทั่วไป 
๑. ผู้เข้าแข่งขันต้องมีอายุ ๑๔ ปี ขึ้นไปนับจากวันแข่งขัน (เกิดก่อน ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓) 
๒. แข่งขันได้ไม่จ ากัดเพศ 
๓. ส่งเข้าแข่งขันได้ในนามสถาบันการศึกษา/เทศบาล/อบต./ชมรม/หน่วยงานหรืออ่ืนๆ ได้ไม่จ ากัดทีม 
๔. จ านวนผู้เข้าแข่งขันทีมละ ๖ - ๘  คน 

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร 
๑. ใบสมัครติดรูปถ่ายผู้เข้าแข่งขัน  คนละ ๑ รูป  (ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด) 
๒.  ส าเนาบัตรประชาชนผู้เข้าแข่งขันทุกคนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง     

การรับสมัคร 
  รับสมัครตั้งแต่วันที่  ๑ – ๒๘  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ในวันและเวลาราชการ  โดยสมัครด้วยตนเอง  
หรือสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  หากสมัครทางไปรษณีย์กรุณาโทรศัพท์ติดตามผลด้วย 
 

สถานที่รับสมัคร  
  สมัครได้ที่  กองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม เทศบาลต าบลก าแพงเพชร  อ.รัตภูมิ  จ.สงขลา  
รหัสไปรษณีย์  ๙๐๑๘๐  หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ นางสาวสุภาดา  วิจะสิกะ โทรศัพท์ ๐๗๔- ๓๘๙๐๒๐  
ต่อ ๒๗  ๐๘๖ - ๙๖๓๑๖๕๘, ๐๘๑ – ๒๗๖๖๕๗๐  
 

การด าเนินการแข่งขัน 
๑. ผู้เข้าแข่งขันทุกทีม  แต่งกายด้วยชุดกีฬาที่เหมาะสมกับการออกก าลังกายแบบแอโรบิก 
๒. ใช้เวลาแข่งขันทีมละ  ๑๐  นาท ี
๓. ผู้จัดการทีมทุกทีมต้องน าผู้เข้าแข่งขันมารายงานตัวก่อนเวลาที่เริ่มท าการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที 
๔. ทุกทีมต้องเตรียมซีดีเพลงให้พร้อม และจัดเจ้าหน้าที่ประจ าทีม ๑ คนเป็นผู้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ 

      ควบคุมเครื่องเสียง 
๕. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  จะไม่มีการประท้วงใด ๆ ทั้งสิ้น 

หลักเกณฑ์การตัดสิน   คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
๑. การตรงต่อเวลา ทุกทีมต้องรายงานตัวตามเวลาที่ก าหนด ( ๕ คะแนน) 
๒. ความพร้อมก่อนเริ่มต้นแข่งขัน หลังพิธีกรประกาศเรียกชื่อทีมเพ่ือท าการแข่งขัน ทุกทีมต้องพร้อมที่ 

       จะออกท าการแข่งขันได้ทันที  ถ้าออกช้าจะถูกตัดคะแนน ( ๕ คะแนน) 
๓. การแต่งกายของผู้เข้าแข่งขันมีความเหมาะสมกับการเต้นแอโรบิก ( ๕ คะแนน) 
๔. ทุกทีมต้องใช้อุปกรณ์ประกอบการเต้นและเป็นอุปกรณ์ท่ีมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการ 

       ออกก าลังกาย ( ๕ คะแนน) 
 

    /๕.  ระยะเวลา… 

 



-๒- 

 

๕.  ระยะเวลาการแข่งขัน ๑๐ นาที ตามเวลาที่ก าหนด มีการแบ่งช่วงเวลาการเต้นที่เหมาะสมดังนี้ 

๕.๑   ช่วงอบอุ่นร่างกาย (Warm Up)  ๒     นาที   (๕ คะแนน) 

๕.๒   ช่วงออกก าลังกาย (Aerobic)  ๖     นาที   (๕ คะแนน) 

๕.๓   ช่วงผ่อนคลาย (Cool Down)  ๒     นาที   (๕ คะแนน) 

๕.๔   แสดงท่าเต้นได้ถูกต้องตามช่วงเวลาที่ก าหนด   (๕ คะแนน) 

  ๖.  ท่ากายบริหาร 

          ๖.๑   มีความชัดเจนและความเข้มแข็งของท่าทาง    (๕ คะแนน) 

          ๖.๒   มีความสวยงาม             (๕ คะแนน) 

                 ๖.๓   มีความพร้อมเพรียงของทีม        (๕ คะแนน) 

             ๖. ๔   ท่าเต้นแอโรบิกต้องมีการเปลี่ยนท่าเต้นหลายๆท่า  ไม่ซ้ าซาก  เช่น  มีการรวมกลุ่ม  

          การแยกกลุ่ม  เป็นต้น      (๕  คะแนน) 

                 ๖.๕  การเปลี่ยนท่ามีความต่อเนื่องกลมกลืน        (๕  คะแนน) 

         ๖.๖  ท่าเต้นเหมาะสมกับเพลงที่เลือกใช้          (๕  คะแนน) 

         ๖.๗  การลงจังหวะการเต้นมีความถูกต้อง  พร้อมเพรียง            (๕  คะแนน) 

        ๖.๘  มีความสนุกสนาน          (๕  คะแนน) 

         ๖.๙  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถประยุกต์เข้ากับยุคสมัยและสังคมปัจจุบัน 

          ได้เป็นอย่างด ี        (๕  คะแนน) 

   ๖.๑๐  ท่าทางการเคลื่อนไหวไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือการบาดเจ็บแก่ผู้เต้น (๕  คะแนน) 

 ๗.   การเป็นประโยชน์ต่อชมรมแอโรบิกต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป 

         สามารถน าไปใช้ประโยชน์แก่ผู้น าเต้นแอโรบิกของชมรมแอโรบิกต่างๆ ได้  และจูงใจให้

ประชาชนสนใจการออกก าลังกายมากขึ้น  โดยตอนจบการแข่งขันของแต่ละทีม  ให้มีการแสดงออกด้วยสื่อต่างๆ   

เช่น  ป้ายผ้า ป้ายไวนิล  หรือวัสดุอุปกรณ์อ่ืน  เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนที่ชมการแข่งขันเห็นถึงประโยชน์และความส าคัญ

ของการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพมากขึ้น  (๑๐  คะแนน)         

รางวัลการแข่งขัน 

- รางวัลชนะเลิศ        ถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

พร้อมเงินรางวัล   ๓๐,๐๐๐  บาท 

  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑    ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล          ๒๐,๐๐๐   บาท 

  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒    ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล          ๑๐,๐๐๐   บาท 

  - รางวัลชมเชย ๒ รางวัล   ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล ๆ ละ    ๕,๐๐๐    บาท 

     ทีมแอโรบิกทุกทีมที่ไม่ได้รับรางวัล  จะได้รับการสนับสนุนค่ายานพาหนะ และเงินบ ารุงทีมในอัตรา   

ทีมละ  ๑,๐๐๐.- บาท 

 



- ๓ - 

 

การประชุมผู้จัดการทีม 

  ก าหนดประชุมผู้จัดการทีมและจับฉลากล าดับการแข่งขัน ในวันอังคารที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลก าแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ทีมแอโรบิกที่เข้าร่วมแข่งขันทุกทีม   

ต้องส่งผู้จัดการทีมเข้าร่วมประชุมเพ่ือรับฟังระเบียบ กติกา และจับฉลากล าดับการแข่งขัน 

วัน  เวลา และสถานที่แข่งขัน 

จัดการแข่งขันในวันอังคารที่  ๔ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้ งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป  
ณ  เวทีภายในสนามกีฬากลางเทศบาลต าบลก าแพงเพชร    


