- รุ่นน้ําหนักไม่เกิน (ชายและหญิง) 42,, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 64, 69 และ 75 กิโลกรัม
- แข่งขันแบบเปิด ให้แต่ละโรงเรียนส่งเข้าแข่งขันระดับจังหวัดโดยตรง
- สมัครที่โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม โดยไม่ต้องแข่งขันระดับสหวิทยาเขต
- ห้ามนักมวยที่ผ่านเวทีมาตรฐานในรอบ 1 ปี ขึ้นชก ได้แก่ เวทีลุมพิน,ี
ราชดําเนิน, กรุงเทพฯ(สนามหลวง), ช่อง 7 สี, อ้อมน้อย, อิมพีเรียลลาดพร้าวว, อัศวินดํา

ข้อตกลง
1. นัดแรกที่ทําการแข่งขัน ให้ผู้ควบคุมทีมส่งหลักฐานต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันประเภทนั้นๆ
ดังนี้
1.1 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (ไม่เกิดก่อน 1 มกราคม 2543)
1.2 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (ไม่เกิดก่อน 1 มกราคม 2541)
ข้อ 1.1 และ 1.2 ใช้หลักฐาน คือ บัตรประจําตัวประชาชน หรือ ปพ
ปพ.1 (ฉบับจริง)
พร้อมทั้งใบสมัครและทะเบียนรูปถ่ายนักกีฬา
1.3 รุ่นอายุไไม่ม่จํากัดอายุ ใช้หลักฐาน คือ บัตรประจําตัวประชาชน พร้อมทั้งใบสมัครและ
ทะเบียนรูปถ่ายนักกีฬา
1.4 นักเรียนที่ขาดคุณสมบัติและหลักฐานไม่ถูกต้อง ให้ตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน
ตลอดการแข่งขัน
2. ขอรายชือ่ กรรมการดําเนินการแข่งขันในแต่ละรายการกีฬา-กรี
กรีฑา จากสหวิทยาเขตต่างๆ
ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557
3. ส่งรายการกีฬา-กรีฑา จากสหวิทยาเขตต่างๆ ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันจริง
ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2557 เพื่อจับสลากแบ่งสาย

ติดต่อด้านที่พัก
- ผอ.โยทิน สุดหอม
เบอร์โทรศัพท์ 083 124 1586
- ผอ.สง่า วิโสรัมย์
เบอร์โทรศัพท์ 080 152 1993
- รอง ผอ.สุนันท์ วันล้วน เบอร์โทรศัพท์ 081 879 7892
http://lamplimat.ac.th/sports57/

หน่วยกีฬา
1. สหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์ (สีแดง)
รับผิดชอบจัดการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล
มี 10 โรงเรียน : บุรีรัมย์พิทยาคม ภัทรบพิตร บัวหลวงวิทยาคม
พระครูพิทยาคม กนกศิลป์พิทยาคม สองห้องพิทยาคม สวายจีกพิทยาคม
กลันทาพิทยาคม หนองตาดพิทยาคม รมย์บรุ ีพิทยาคมฯ
2. สหวิทยาเขตประโคนชัย (สีฟ้า)
รับผิดชอบจัดการแข่งขันกีฬา เซปักตะกร้อ
มี 7 โรงเรียน : ประโคนชัยพิทยาคม เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
แสลงโทนพิทยาคม
ทยาคม ไพศาลพิทยาคม บ้านบุวิทยาสรรค์
โนนเจริญพิทยาคม บ้านกรวดวิทยาคาร
3. สหวิทยาเขตกระสัง (สีชมพู)
รับผิดชอบจัดการแข่งขันกีฬา ฟุตซอล
มี 6 โรงเรียน : กระสังพิทยาคม ชุมแสงพิทยาคม พลับพลาชัยพิทยาคม
ลําดวนพิทยาคม สูงเนินพิทยาคม ห้วยราชพิทยาคม

4. สหวิทยาเขตสตึก (สีเขียว)
รับผิดชอบจัดการแข่งขันกีฬา เปตอง, วอลเลย์บอลชายหาด
มี 8 โรงเรียน :สตึ
สตึก สะแกพิทยาคม แคนดงพิทยาคม เมืองแกพิทยาคม
ร่อนทองพิทยาคม ดงพลองพิทยาคม สมเสม็ดวิทยา
จุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรรี ัมย์
5. สหวิทยาเขตพุทไธสง (สีม่วง)
รับผิดชอบจัดการแข่งขันกีฬา แบดมินตัน, เทเบิลเทนนิส
มี 7 (8) โรงเรียน :พุทไธสง คูเมืองวิทยาคม กู่สวนแตงพิทยาคม
นาโพธิ์พิทยาคม ตูมใหญ่วิทยา มัธยมพรสําราญ อุดมอักษรพิทยาคม (หนองขมารวิทยาคม)
6. สหวิทยาเขตนางรอง (สีเหลือง)
รับผิดชอบจัดการแข่งขันกีฬา วอลเลย์บอล
มี 8 (9) โรงเรียน : นางรอง นางรองพิทยาคม สิงหวิทยาคม
ทุ่งแสงทองพิทยาคม เหลืองพนาวิทยาคม พิมพ์รัฐประชาสรรค์ พนมรุ้ง
ถนนหักพิทยาคม (ศึกษาสงเคราะห์นางรอง)
7. สหวิทยาเขตละหานทราย (สีน้ําเงิน)
รับผิดชอบจัดการแข่งขันกีฬา บาสเกตบอล
มี 7 โรงเรียน :ละหานทรายรัชดาภิเษก ละหานทรายวิทยา
ร่วมจิตต์วิทยา ตาจงพิทยาสรรค์ ไทยเจริญวิทยา ปะคําพิทยาคม
ร่มเกล้าบุรรี ัมย์
8. สหวิทยาเขตหนองกี่ (สีเทา)
รับผิดชอบจัดการแข่งขันกีฬา มวยไทย, มวยสากล
มี 6 โรงเรียน : หนองกี่พิทยาคม หนองหงส์
งส์พิทยาคม ห้วยหินพิทยาคม
เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม โนนสุวรรณพิทยาคม สามัคคีพิทยาคม
9. สหวิทยาเขตลําปลายมาศ (สีแสด)
รับผิดชอบจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา
มี 7 โรงเรียน :ลํลําปลายมาศ ธารทองพิทยาคม ทะเมนชัยพิทยาคม
ตลาดโพธิ์พิทยาคม เมืองแฝกพิทยาคม จตุราษฎร์พทิทยาคม
ยาคม ชํานิพิทยาคม

สถานที่แข่งขัน
1. กรีฑาทุกประเภท พิธีเปิดและพิธีปิด ใช้สนามกีฬาโรงเรียนธารทองพิทยาคม
2. ฟุตบอล (3 สนาม)
- รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชาย ใช้สนาม - โรงเรียนธารทองพิทยาคม
- รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีชาย - โรงเรียนลําปลายมาศ
- รุ่นอายุไม่จํากัดอายุ ชาย - โรงเรียนบ้านหนองมันปลา
- ฟุตบอลหญิง (รวมรุ่นอายุ) - โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม
3. ฟุตซอล (2 สนาม)
- รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชาย ใช้สนาม - โรงเรียนธารทองพิทยาคม
- รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีชาย
- รุ่นไม่จํากัดอายุชาย
- รุ่นไม่จํากัดอายุหญิง
4. บาสเกตบอล (3 สนาม)
- บาสเกตบอลชายทุกรุ่น ใช้สนาม - สนามหลังสถานีรถไฟ
- บาสเกตบอลหญิงทุกรุ่น - โรงเรียนบํารุงวิทยา
5. วอลเลย์บอลในร่ม (3 สนาม)
ปลายม
- รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ใช้สนาม - โรงเรียนลําปลายมาศ
- รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
- รุ่นไม่จํากัดอายุ
6. แบดมินตัน/เทเบิลเทนนิส (3 สนาม)
ใช้สนามหอประชุมอําเภอลําปลายมาศ
7. เซปักตะกร้อ (3 สนาม)
- รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ใช้สนาม - โรงเรียนธารทองพิทยาคม
- รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
- รุ่นไม่จํากัดอายุ
8. เปตอง/วอลเลย์บอลชายหาด (3 สนาม)
สนาม
ใช้สนาม - โรงเรียนธารทองพิทยาคม
9. มวยสากลสมัครเล่นและมวยไทยสมัครเล่น ชาย - หญิง
- ใช้เวทีชั่วคราว - โรงเรียนลําปลายมาศ
แข่งวันที่ 22-24 ธันวาคม 2557

