มาตรการการป้องกันการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
ในการจัดการแข่ งขัน G H Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่ งประเทศไทย ประจาปี 2565 ประเภทพุมเซ่
ในระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม 2565 ณ ไอส์ แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์ การค้ าแฟชั่นไอส์ แลนด์
เพื่อป้ องกันการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19สมาคมกีฬาเทควันโดแห่ งประเทศไทย
จึงขอให้เจ้าหน้าที่ ผูต้ ดั สิ น ผูฝ้ ึ กสอน ผูช้ ม และนักกีฬาที่เข้าร่ วมการแข่งขัน ตลอดจนผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกท่านในการแข่งขัน G H Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่ งประเทศไทย ประจาปี 2565ประเภทพุมเซ่
ในระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม 2565 ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชัน่ ไอส์แลนด์ ปฏิบตั ิ
ตามมาตรการ การป้ อ งกัน การแพร่ ระบาดของเชื้ อ ไรรั ส โควิ ด -19 อย่างเคร่ งครั ด ตามรายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้
1. นักกีฬาที่จะเข้าร่ วมการแข่งขัน ผูฝ้ ึ กสอน และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ จะต้องได้รับการ
ฉีดวัคซีนโควิด -19 อย่างน้อย 2 เข็ม Upload เอกสาร https://gmac.group/ghbank2022-vaccine/
2. กาหนดให้สนามแข่งขันมีทางเข้า และทางออกหนึ่งจุด โดยเข้าจากทางด้านหน้าฮอลล์เท่านั้น และ
อนุญาตให้เข้าสนามการแข่งขันได้ต้ งั แต่ เวลา 07.30 น.เป็ นต้นไป
3. ก่อนเข้าสนามการแข่งขันให้นกั กีฬา ผูฝ้ ึ กสอน ผูป้ กครอง ผูต้ ดั สิ น และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องที่จะปฏิบตั ิ
หน้าที่ นาผลตรวจ ATK ที่ตรวจด้วยตัวเองหรื อจากหน่วยงานทางการแพทย์ ระบุชื่อ-สกุลและวันที่
ตรวจให้เรี ยบร้อย โดยนามาแสดงให้เจ้าหน้าที่ ตรงจุดตรวจสอบหน้าสนามแข่งขัน โดยผลตรวจ
ใช้ได้วนั ต่อวันเท่านั้น
4. มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ ยงก่อนเข้าสนามแข่งขัน และผูท้ ี่จะเข้าสนามแข่งขันจะต้อง
สแกนคิวอาร์โคดหรื อลงทะเบียน ก่อนเข้าสนามแข่งขันทุกคน
5. ในบริ เวณสนามการแข่งขันจะมีการวางเจลแอลกฮอล์ไว้ตามจุดต่าง ๆ
6. ผูท้ ี่อยู่ในสนามแข่งขันจะต้องเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากผ้าหรื อหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ยกเว้น
นักกีฬาที่กาลังทาการแข่งขัน
7. ขณะรอคิวเข้าร่ วมแข่งขันให้เว้นระยะห่างตามจุดหรื อสัญลักษณ์ที่ผจู ้ ดั การแข่งขันกาหนดไว้
8. ลดการพูดคุยที่ไม่จาเป็ น หากจาเป็ นควรพูดโดยใช้ระดับเสี ยงปกติและไม่ตะโกน งดเว้นการจับมือ
โอบกอดแสดงความดีใจ และเลี่ยงไอหรื อจามใกล้ผูอ้ ื่น หากมีการไอหรื อจามให้ปิดปากและจมูก
ให้สนิท ทั้งนี้ ไม่บว้ นน้ าลายหรื อเสมหะและหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าโดยไม่จาเป็ น
9. ห้ามนาอาหารเข้าไปรับประทาน หรื อจับกลุ่ม พูดคุย และรวมตัวกันในบริ เวณสนามแข่งขัน โดย
เด็ดขาด

ระเบียบและข้ อบังคับ
การแข่งขัน G H Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่ งประเทศไทย ประจาปี 2565 ประเภทพุมเซ่
ในระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม พ.ศ. 2565
ณ ไอส์ แลนด์ฮอลล์ช้ัน 3 ศูนย์ การค้ าแฟชั่นไอส์ แลนด์

เพื่อให้การดาเนิ นการจัดการแข่งขัน “G H Bank เทควันโด ชิงชนะเลิศแห่ ง ประเทศไทย ประจาปี
2565 ประเภทพุ ม เซ่ ” เป็ นไปด้วยความเรี ย บร้ อย จึ งเห็ น ควรก าหนดระเบี ย บและข้อ บังคับ การแข่งขัน
ดังกล่าวขึ้น ดังนี้
ข้อ 1 ประเภทการแข่งขัน
การแข่ งขัน นี้ เรี ย กว่า “G H Bank เทควัน โด ชิ งชนะเลิ ศ แห่ งประเทศไทย ประจาปี 2565 ประเภท
พุ ม เซ่ ” โดยมี ก าหนดการแข่ ง ขัน ในระหว่างวัน ที่ 21-23 ตุ ล าคม พ.ศ. 2565 ณ ไอส์ แ ลนด์ ฮ อลล์ช้ ัน 3
ศูนย์การค้าแฟชัน่ ไอส์แลนด์
ข้อ 2 คณะกรรมการอานวยการจัดการแข่ งขัน
สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย
ข้อ 3 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย
ข้อ 4 ประเภทจัดการแข่งขันแบ่ งออกเป็ น 2 ประเภท
- ประเภท พุมเซ่
- ประเภท freestyle พุมเซ่
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ข้อ 5 ประเภท พุมเซ่ และ freestyle พุมเซ่ ทุกประเภท แบ่งเป็ น 11 รุ่ นดังนี้
5.1 รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน 9 ปี (ไม่เกินพ.ศ. 2556) แบ่งเป็ น
- ไม่จากัดสาย
▪ ประเภท พุมเซ่เดี่ยวชาย , เดี่ยวหญิง
▪ ประเภท พุมเซ่ คู่ผสม
▪ ประเภท พุมเซ่ ทีมชาย และ ทีมหญิง
5.2 รุ่นยุวชนอายุ 10-11 ปี (พ.ศ. 2554 - 2555) แบ่งเป็ น
- ไม่จากัดสาย
▪ ประเภท พุมเซ่เดี่ยวชาย , เดี่ยวหญิง
▪ ประเภท พุมเซ่ คู่ผสม
▪ ประเภท พุมเซ่ ทีมชาย และ ทีมหญิง
5.3 รุ่นยุวชนอายุ 12-14 ปี (พ.ศ. 2551 - 2553) แบ่งเป็ น
- ระดับสายดาแดง
▪ ประเภท พุมเซ่เดี่ยวชาย , เดี่ยวหญิง
▪ ประเภท พุมเซ่ คู่ผสม
▪ ประเภท พุมเซ่ ทีมชาย และ ทีมหญิง
5.4 รุ่นเยาวชนอายุ15-17 ปี (พ.ศ. 2548- 2550) แบ่งเป็ น
- ระดับสายดา
▪ ประเภท พุมเซ่เดี่ยวชาย , เดี่ยวหญิง
▪ ประเภท พุมเซ่ คู่ผสม
▪ ประเภท พุมเซ่ ทีมชาย และ ทีมหญิง
5.5 รุ่นประชาชนอายุ 18-30 ปี (พ.ศ. 2535- 2547) แบ่งเป็ น
- ระดับสายดา
▪ ประเภท พุมเซ่เดี่ยวชาย , เดี่ยวหญิง
▪ ประเภท พุมเซ่ คู่ผสม
▪ ประเภท พุมเซ่ ทีมชาย และ ทีมหญิง
5.6 รุ่นประชาชนอายุ 31-40 ปี (พ.ศ. 2525-2534) แบ่งเป็ น
- ระดับสายดา
▪ ประเภท พุมเซ่เดี่ยวชาย , เดี่ยวหญิง
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5.7 รุ่นประชาชนอายุ 41 ปี ขึน้ ไป (พ.ศ. 2524 ลงไป) แบ่งเป็ น
- ระดับสายดา
▪ ประเภท พุมเซ่เดี่ยวชาย , เดี่ยวหญิง
5.8 ประเภท freestyle พุมเซ่ อายุไม่เกิน 11 ปี ไม่จากัดสาย (ไม่เกินพ.ศ.2554)
▪ ประเภท freestyle พุมเซ่เดี่ยวชาย , เดี่ยวหญิง
▪ ประเภท freestyle พุมเซ่คู่ผสม
▪ ประเภท freestyle พุมเซ่ทีมผสม (ชาย2คน หญิง3คน หรื อ ชาย3คนหญิง2คน)
5.9 ประเภท freestyle พุมเซ่ อายุ 12-14 ปี ไม่จากัดสาย (พ.ศ.2551-2553)
▪ ประเภท freestyle พุมเซ่เดี่ยวชาย , เดี่ยวหญิง
▪ ประเภท freestyle พุมเซ่ คู่ผสม
▪ ประเภท freestyle พุมเซ่ ทีมผสม (ชาย2คน หญิง3คน หรื อ ชาย3คน หญิง 2คน)
5.10 ประเภท freestyle พุมเซ่ อายุ 15 – 17 ปี ไม่จากัดสาย (พ.ศ. 2548- 2550)
▪ ประเภท freestyle พุมเซ่ เดี่ยวชาย , เดี่ยวหญิง
▪ ประเภท freestyle พุมเซ่ คู่ผสม
▪ ประเภท freestyle พุมเซ่ ทีมผสม (ชาย2คน หญิง3คน หรื อ ชาย3คน หญิง 2คน)
5.11 ประเภท freestyle พุมเซ่ อายุ 18 ปี ขึ้นไป ไม่จากัดสาย (พ.ศ.2547 ลงไป)
▪ ประเภท freestyle พุมเซ่ เดี่ยวชาย , เดี่ยวหญิง
▪ ประเภท freestyle พุมเซ่ คู่ผสม
▪ ประเภท freestyle พุมเซ่ ทีมผสม (ชาย2คน หญิง3คน หรื อ ชาย3คน หญิง 2คน)
***หมายเหตุ***
- เวลาที่ใช้สาหรับการแข่งขัน Freestyle พุมเซ่ 90-100 วินาที

ข้อ 6 ประเภท พุมเซ่ ที่กาหนดให้มีการแข่งขันตามรุ่ นอายุ และประเภท ดังนี้
6.1 รุ่นยุวชนอายุไม่เกิน 9 ปี ทุกประเภท
- ไม่จากัดสาย ใช้พุมเซ่ Taegeuk,3,4,5,6,7,8 Jang
6.2 รุ่นยุวชนอายุ 10-11 ปี ทุกประเภท
- ไม่จากัดสาย ใช้พุมเซ่ Taegeuk 4,5,6,7,8 Jang,Koryo
6.3 รุ่นยุวชนอายุ 12-14 ปี ทุกประเภท
- สายดาแดงใช้พุมเซ่ Taegeuk 4,5,6,7,8 Jang,Koryo,Keumgang
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6.4 รุ่นเยาวชนอายุ 15-17 ปี ทุกประเภท
- สายดา ใช้พุมเซ่ Taegeuk 4,5,6,7,8 Jang,Koryo,Keumgang,Taeback
6.5 รุ่นประชาชนอายุ 18 – 30 ปี ทุกประเภท
- สายดา ใช้พุมเซ่ Taegeuk 6,7,8 Jang,Koryo,Keumgang,Taeback,Pyongwon,Shipjin
6.6 รุ่นประชาชนอายุ 31-40 ปี ทุกประเภท
- สายดา ใช้พุมเซ่ Keumgang,Taeback,Pyongwon,Shipjin
6.7 รุ่นประชาชนอายุ 41 ปี ขึน้ ไป ทุกประเภท
- สายดา ใช้พุมเซ่ Pyongwon,Shipjin Jitae ,Chongwon
ข้ อ 7 กติกาการแข่งขันประเภทพุมเซ่ และ freestyle พุมเซ่
7.1 ประเภทพุมเซ่ ใช้วิธีการแข่งขัน 2 แบบ
- แพ้คดั ออก (single-elimination tournament) จะให้นกั กีฬาราพุมเซ่พร้อมกันทั้งเดี่ยว/คู่/ทีม
จานวน 2 พุ ม เซ่ แล้วให้ค ณะกรรมการโหวตหาผูช้ นะ 3 ใน 5 เสี ยง โดยผูต้ ัดสิ น จะใช้
วิธีการยกธงไม่มีการแสดงคะแนน
- เรี ยงลาดับ (Cut off) แต่ละคน/ทีม รา 2 พุมเซ่ แล้วนาคะแนนทั้ง 2 พุมเซ่ มารวมกันแล้วหา
ค่าเฉลี่ย
- หากมีนักกีฬ าในแต่ละรุ่ น/ประเภท มี จานวนตั้งแต่ 9 - 35 คน ให้ใช้วิธี ก ารแข่งขันแบบ
เรี ย งล าดับ (Cut off) ใช้วิธี Random หาผู ร้ าก่ อนหลัง แล้วตัด ให้เหลื อ 8 คน จากนั้น ใช้
วิธีการแข่งขันแบบแพ้คดั ออก (single-elimination tournament) โดยเอาลาดับที่ 1-8 มาเข้า
คู่สายก้างปลาแบบมาตรฐาน (1-8)( 2-7)(3-6)( 4-5) จนถึงรอบชิงชนะเลิศ
- หากมี นั ก กี ฬ าในแต่ ล ะรุ่ น /ประเภท มี จ านวน 36 ขึ้ น ไป ให้ ใ ช้ วิ ธี ก ารแข่ ง ขัน แบบ
เรี ยงลาดับ (Cut off) ใช้วิธี Random หาผูร้ าก่อนหลัง แล้วตัดให้เหลือ 15 คนในรอบแรก
จากนั้นเรี ยงลาดับ (Cut off) ใช้วิธีคะแนนน้อยสุ ดราก่อนแล้วตัดให้เหลือ 8 คนในรอบที่ 2
จากนั้น ใช้วิธีการแข่งขันแบบแพ้คดั ออก (single-elimination tournament) โดยเอาลาดับที่
1-8 มาเข้าคู่สายก้างปลาแบบมาตรฐาน (1-8)( 2-7)(3-6)( 4-5) จนถึงรอบชิงชนะเลิศ
- หากมีนัก กีฬ าในแต่ล ะรุ่ น/ประเภท มี จานวนไม่เกิ น 8 คน ใช้วิธีก ารแข่งขันแพ้คดั ออก
(single-elimination tournament) โดยการ Random หรื อ จับลูกปิ งปองหมายเลขเข้าคู่สาย
ก้างปลาเลย
- พุมเซ่ ที่บงั คับใช้ในการแข่งขันอยู่ในระเบียบข้อที่ 6 และจับสลากพุมเซ่ที่ใช้ในวันประชุม
ผูจ้ ดั การทีม
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7.2 ประเภท freestyle พุมเซ่ ใช้วิธีการแข่งขันแบบเรี ยงลาดับ (Cut off) ใช้วิธี Random หาผูร้ าก่อนหลัง
ให้นบั เป็ นรอบชิงชนะเลิศเลย
7.3 การส่งไฟล์เพลง และ การส่งไฟล์และแผนผังการรา ( วิธีการส่ง หน้ า 12 )
7.4 ชุดการแข่งขันให้ใช้ชุดเทควันโด หรื อ ชุดแข่งพุมเซ่ ที่สหพันธ์เทควันโดโลกประกาศใช้ในฉบับ
ปัจจุบนั
***หมายเหตุ***
- การส่ งไฟ ล์ เ พ ลงและแผน ผั ง การร า ของป ระเภท freestyle พุ มเซ่ จะปิ ดระบ บ
วันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 12.00 น. หากปิ ดระบบแล้วจะไม่สามารถดาเนินการแก้ไขได้
ข้อ 8 การนับคะแนน รวมทุกประเภท
8.1 จะไม่มีการนับคะแนนในกรณีที่ผเู ้ ข้าแข่งขันในรุ่ นมีไม่ถึง 4 คน/คู่/ทีม
8.2 ถ้วยคะแนนรวมนับ จากเหรี ย ญทอง 7 คะแนน เหรี ย ญเงิน 3 คะแนน และเหรี ยญทองแดง
1 คะแนน ถ้า คะแนนเท่ า กัน ให้ นั บ จ านวนเหรี ย ญทอง เหรี ย ญเงิ น และเหรี ย ญทองแดง
ตามลาดับหากเท่ากันอีก ทีมไหนที่ส่งนักกีฬาลงแข่งขันมากกว่าชนะ
ข้อ 9 รางวัลการแข่ งขันนักกีฬา ประเภท พุมเซ่ เดี่ยวชาย, เดี่ยวหญิง, คู่ผสม, ทีมชาย, ทีมหญิง
9.1
9.2
9.3
9.4

ชนะเลิศ
เหรี ยญทอง
พร้อมเกียรติบตั ร
รองชนะเลิศ อันดับ 1
เหรี ยญเงิน
พร้อมเกียรติบตั ร
รองชนะเลิศ อันดับ 2 (ร่ วมกัน2คน/ทีม) เหรี ยญทองแดง
พร้อมเกียรติบตั ร
ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยีย่ ม ประเภท พุมเซ่เดี่ยวชาย รุ่ นอายุ ไม่เกิน 9 ปี , 10-11 ปี , 12-14 ปี ,
15-17 ปี และ 18-30 ปี รุ่ นละ 1 รางวัล
9.5 ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยีย่ ม ประเภท พุมเซ่เดี่ยวหญิง รุ่ นอายุ ไม่เกิน 9 ปี , 10-11 ปี , 12-14 ปี ,
15-17 ปี และ 18-30 ปี รุ่ นละ 1 รางวัล
9.6 ถ้วยรางวัลคะแนนรวม พุมเซ่ ชนะเลิศ รุ่ นอายุไม่เกิน 9 ปี ชายและหญิง 1 รางวัล
9.7 ถ้วยรางวัลคะแนนรวม พุมเซ่ ชนะเลิศ รุ่ นอายุ 10-11 ปี ชายและหญิง 1 รางวัล
9.8 ถ้วยรางวัลคะแนนรวม พุมเซ่ ชนะเลิศ รุ่ นอายุ 12-14 ปี ชายและหญิง 1 รางวัล
9.9 ถ้วยรางวัลคะแนนรวม พุมเซ่ ชนะเลิศ รุ่ นอายุ 15-17 ปี ชายและหญิง 1 รางวัล
9.10 ถ้วยรางวัลคะแนนรวม พุมเซ่ ชนะเลิศ รุ่ นอายุ 18-30 ปี ชายและหญิง 1 รางวัล
9.11 ถ้วยรางวัลคะแนนรวม พุมเซ่ ชนะเลิศ รวมทุกรุ่ นอายุ 3 อันดับ
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ข้อ 10 รางวัลการแข่งขันนักกีฬา ประเภท freestyle พุมเซ่ เดี่ยว คู่ และทีมผสม
10.1 ชนะเลิศ
เหรี ยญทอง
พร้อมเกียรติบตั ร
10.2 รองชนะเลิศ อันดับ 1
เหรี ยญเงิน
พร้อมเกียรติบตั ร
10.3 รองชนะเลิศ อันดับ 2
เหรี ยญทองแดง พร้อมเกียรติบตั ร
10.4 ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ประเภท freestyle พุมเซ่เดี่ยวชาย รุ่ นอายุ ไม่เกิน 11 ปี , 12-14 ปี
,15-17 ปี และ 18-30 ปี รุ่ นละ 1 รางวัล
10.5 ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ประเภท freestyle พุมเซ่เดี่ยวหญิง รุ่ นอายุ ไม่เกิน 11 ปี ,12-14 ปี
,15-17 ปี และ 18-30 ปี รุ่ นละ 1 รางวัล
10.6 ถ้วยรางวัลคะแนนรวม freestyle พุมเซ่ ชนะเลิศ รวมทุกประเภท 1 รางวัล
ข้อ 11 การประท้วงให้ เป็ นไปตามเงื่อนไข ดังนี้
11.1 การยื่นเรื่ องประท้วง ให้ผูค้ วบคุ มทีมของนักกีฬาที่เสี ยผลประโยชน์ เป็ นผูย้ ื่นเรื่ องประท้วง
โดยทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีขอ้ ความชัดเจน ประกอบด้วยหลักฐาน โดยใช้แบบฟอร์มของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน พร้อมเงินประกันการประท้วง 5,000.-บาท
11.2 การประท้วงคุ ณ สมบัติและด้านเทคนิ ค การแข่งขั น ให้ยื่น ต่อ ประธานคณะกรรมการรั บ
พิจารณาการประท้วง ภายใต้เงื่อนไขและเวลาที่กาหนด
11.3 การยื่ น เรื่ อ งประท้ว งทุ ก ครั้ ง ต้อ งจ่ า ยเงิ น ประกัน ประท้ว ง 5,000 บาท อย่า งช้า ไม่ เกิ น
10 นาที หลังการแข่งขัน
11.4 คาตัดสิ นของคณะกรรมการฯ ดังกล่าว ให้ถือเป็ นเด็ ดขาด หากคู่กรณี ฝ่าฝื นไม่ปฏิบตั ิ ตาม
คาตัดสิ นนั้น ปฏิบตั ิมิชอบด้วยเจตนารมณ์ของการส่ งเสริ มกีฬา ให้ประธานคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันพิจารณาลงโทษ
11.5 จะคืนเงินประกันในกรณี ประท้วงเป็ นผลเท่านั้น
ข้อ 12 เจ้ าหน้ าที่ประจาทีม
ก าหนดให้ มี เจ้า หน้า ที่ ป ระจาที ม ได้ไ ม่ เกิ น ที ม ละ 4 คน ในขณะท าการแข่ งขัน จะอนุ ญ าตให้
ผูฝ้ ึ กสอน สามารถติดตามนักกีฬาลงสนามได้เพียง 1 คน เท่านั้น (ผูฝ้ ึ กสอนที่ทาหน้าที่จะต้องผ่าน
การอบรม Coach license Poomsae ในปี พ.ศ. 2565 เท่านั้น) แต่งกายสุ ภาพ ไม่สวมใส่ กางเกงยีนส์
ขาด ๆ กางเกงขาสั้น และรองเท้าแตะ ถ้าสวมเสื้ อยืดควรมีเสื้ อวอร์มประจาทีมคลุมทับ
1. ผูฝ้ ึ กสอน 4 คน (ไม่มีสถานะเป็ นนักกีฬา)
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ข้อ 13 การรับสมัคร
13.1 การรับสมัคร
- ผ่าน ระบบ Online GMS ในวัน และเวลาที่ ก าหนด พร้ อมช าระเงิน โดยสามารถสมัค ร
Online ตั้ ง แต่ ว ัน 19 กั น ยายน - 14 ตุ ล าคม 2565 เมื่ อ สมั ค รแข่ งผ่ านระบบ GMS
https://tkdthailand.simplycompete.com/events เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ให้ ส่ ง ส าเนาการโอน
เงินค่ าสมัครแข่ งและระเบียบปฏิบัติหน้ า 11 มาที่ E-mail info@tkd.or.th พร้อมระบุชื่อทีม
และจานวนรายการที่สมัครแข่งขัน (ให้ โอนเงินรวมทั้งทีมห้ ามโอนแยก)
***** โอนเงินเข้าบัญชี *****
นายธีรศักดิ์ ไชยภาณุรักษ์ และ / หรื อ นางปัทมาพร แม็คไบร์ ด
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย รามคาแหง เลขบัญชี 099-245246-0
- นักกีฬาและผูฝ้ ึ กสอนทุก คน จะต้องส่ งเอกสารใบรับรองการฉี ดวัคซี น โควิด -19 สามารถ
Upload ได้ที่ : https://gmac.group/ghbank2022-vaccine/ หากไม่ Upload ทางระบบจะตัด
ชื่อออก
- นักกีฬาและผูฝ้ ึ กสอนประจาทีม จะต้องสังกัดโดจัง ถ้าไม่สังกัดโดจังหากสมัครมาทางระบบ
จะตัดชื่อออก
- นักกีฬาที่ไม่มีผฝู ้ ึ กสอนสามารถลงทาการแข่งขันได้
- การแข่งขันในประเภทคู่และประเภททีม ไม่สามารถเข้าคู่และรวมทีมกับโดจังอื่นได้
- หากนักกีฬาในโดจัง สมัครในรุ่ นเดียวกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปให้แยกทีมย่อยให้เรี ยบร้อย หาก
ไม่แยกทีมย่อยมา ระบบจะแยกทีมให้โดยเรี ยงลาดับตามหมายเลข GMS ขึ้นก่อนเป็ น A,B,C
ตามลาดับ ในกรณี คู่ผสมให้ดูหมายเลขของนักกีฬาชาย ในประเภททีมดูหมายเลขน้อยที่สุด
ของแต่ละทีม
- การตั้งชื่ อที มต้องตั้งชื่ อตามโดจังที่ สมัคร GMS เท่านั้น โดยอนุ ญาตให้เพิ่มเฉพาะที มย่อย
โดยให้ใส่ อกั ษรภาษาอังกฤษตามหลัง เช่น โดจังชื่อ Taekwondo Thailand ถ้าเพิ่มทีมย่อย
ให้เพิ่ มอักษรภาษาอังกฤษตามหลังคือ Taekwondo Thailand A , Taekwondo Thailand B ,
Taekwondo Thailand C เป็ นต้น หากฝ่ ายจัดการแข่งขันตรวจพบหรื อมีผูร้ ้องเรี ยนว่าทีมใด
จงใจตั้งชื่ อคล้ายกับทีมอื่นหรื อใช้ชื่อที่ ไม่ใช่โดจังของตนในการสมัครแข่งขัน ฝ่ ายจัดการ
แข่งขันจะตัดสิ ทธิ์ไม่ให้เข้าร่ วมในการแข่งขันทันที
***หมายเหตุ***
ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะรับเอกสารของทีมที่มีเอกสารและหลักฐานครบถ้วนและต้อง
แนบระเบียบปฏิบตั ิพร้อมแนบสาเนาผูฝ้ ึ กสอนหรื อผูจ้ ดั การทีม (หน้าที่ 11 )
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**** ค่าสมัคร ****
*** ประเภทพุมเซ่ เดี่ยวชาย เดีย่ วหญิง คนละ 500 บาท
*** ประเภทพุมเซ่ คู่ผสม คู่ละ 600 บาท
*** ประเภทพุ่มเซ่ ทีม 3 คน ทีมละ 700 บาท
*** ประเภทพุมเซ่ freestyle เดี่ยวชาย เดี่ยวหญิง คนละ 500 บาท
*** ประเภทพุมเซ่ freestyle คู่ผสม คู่ละ 600 บาท
*** ประเภทพุมเซ่ ทีม freestyle 5 คน ทีมละ 700 บาท
***** สมาคมกีฬาเทควันโดแห่ งประเทศไทยจะไม่ คืนเงิน ไม่ ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
สาหรับนักกีฬาที่สมัครเข้ ามาแข่ งขันแล้ว****
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กาหนดการแข่ งขัน
G H Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่ งประเทศไทย ประจาปี 2565 ประเภทพุมเซ่
ในระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม พ.ศ. 2565
วันที่ 20 ตุลาคม 2565
เวลา 09.00 – 10.00 น.
เวลา 10.00 – 12.00 น.
วันที่ 21 ตุลาคม 2565
เวลา 08.30 – 09.00 น.

เวลา 09.00 – 12.00 น.
เวลา 12.00 – 13.00 น.
เวลา 13.00 – 20.00 น.
เวลา 20.00 น.

ตรวจรายชื่อรับไอดีการ์ด
ประชุมผูจ้ ดั การทีม จับฉลากเรี ยงรายชื่อก่อนหลังทุกประเภทที่มีการแข่งขัน

นักกีฬาทั้งชายและหญิงมารายงานตัว
- รุ่ นอายุ 12-14 ปี ทั้งชายและหญิง ระดับสายดาแดง
- รุ่ นอายุ 18-30 ปี ทั้งชายและหญิง ระดับสายดา
- ประเภทฟรี สไตล์ รุ่ นอายุ 15-17 ปี ทั้งชายและหญิง ไม่จากัดสาย
เริ่ มทาการแข่งขันในภาคเช้า
พิธีเปิ ดการแข่งขัน
เริ่ มทาการแข่งขันในภาคบ่าย
พิธีมอบเหรี ยญรางวัล
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วันที่ 22 ตุลาคม 2565
เวลา 08.30 – 09.00 น.

เวลา 09.00 – 12.00 น.
เวลา 12.00 – 13.00 น.
เวลา 13.00 – 20.00 น.
เวลา 20.00 น.
วันที่ 23 ตุลาคม 2565
เวลา 08.30 – 09.00 น.

เวลา 09.00 – 12.00 น.
เวลา 12.00 – 13.00 น.
เวลา 13.00 – 20.00 น.
เวลา 20.00 น.

นักกีฬาทั้งชายและหญิงมารายงานตัว
- รุ่ นอายุไม่เกิน 9 ปี ทั้งชายและหญิง ไม่จากัดสาย
- รุ่ นอายุ 15-17 ปี ทั้งชายและหญิง ระดับสายดา
- รุ่ นอายุ 41 ปี ขึ้นไป ทั้งชายและหญิง ระดับสายดา
- ประเภทพุมเซ่ฟรี สไตล์ รุ่ นอายุไม่เกิน 11 ปี ทั้งชายและหญิงไม่จากัดสาย
- ประเภทพุมเซ่ฟรี สไตล์ รุ่ นอายุ 18 ปี ขึ้นไป ทั้งชายและหญิงไม่จากัดสาย
เริ่ มทาการแข่งขันในภาคเช้า
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เริ่ มทาการแข่งขันในภาคบ่าย
พิธีมอบเหรี ยญรางวัล

นักกีฬาทั้งชายและหญิงมารายงานตัว
- รุ่ นอายุ 10-11ปี ทั้งชายและหญิง ไม่จากัดสาย
- รุ่ นอายุ 31-40 ปี ทั้งชายและหญิง ระดับสายดา
- ประเภทฟรี สไตล์ รุ่ นอายุ12-14 ปี ทั้งชายและหญิง ไม่จากัดสาย
เริ่ มทาการแข่งขันในภาคเช้า
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เริ่ มทาการแข่งขันในภาคบ่าย
พิธีมอบเหรี ยญรางวัล
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วันที่.........เดือน...................พ.ศ. 2565

ระเบียบปฏิบัติ
ชมรม/สโมสร.........................................................
1. ข้าพเจ้าได้อ่านระเบียบการแข่งขันเป็ นที่เข้าใจดีแล้ว
2. ข้าพเจ้ายินดีที่จะปฏิบตั ิตามระเบียบการแข่งขันทุกประการ
3. ข้าพเจ้าและทีมกองเชียร์ของข้าพเจ้าจะร่ วมการแข่งขันด้วยความมีน้ าใจอันดีงาม จะไม่สร้างปัญหา
และก่อให้เกิดอุปสรรค ขัดขวาง ในการการดาเนินการแข่งขัน
4. หากข้า พเจ้า และที ม เชี ย ร์ ไ ม่ ป ฏิ บัติ ต ามระเบี ย บ (ข้อ 2 และ 3) ข้า พเจ้ายิน ดี ที่ จ ะให้ ส มาคมฯ
พิจารณาโทษตามสมควร
5. กรณี เกิ ด การบาดเจ็บ จากการแข่ ง ขัน ข้าพเจ้ายิน ดี ที่ จะรั บผิ ด ชอบค่าใช้จ่ายเองโดยไม่ เรี ยกร้อ ง
ค่าเสี ยหายจากสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ.................................................
(.......................................................)
ตาแหน่งผูจ้ ดั การทีม

***หมายเหตุ***
• สแกนระเบี ยบปฏิ บั ติ แนบสลิปการโอนเงิ นค่ าสมัค ร (ให้ โอนเงินรวมทั้ งทีม ห้ ามโอนแยก)และ
สาเนาบัตรประชาชน ส่ งที่ E-mail : info@tkd.or.th
• ต้อง Upload เอกสารใบรับรองการฉีดวัคซีน โควิด-19 ให้ เรียบร้ อย ( วิธี Upload หน้ า 12 )
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การอัปโหลดเอกการรับรองการฉีดวัคซีน
ท่านสามารถอัพโหลดเอกสารควบคู่ไปกับการสมัครแข่งขันที่ระบบ GMS ได้ ภายในระยะเวลาเปิ ดรับสมัคร
แข่งขัน แบบฟอร์มจะปิ ดอัตโนมัติเมื่อปิ ดระบบสมัครแข่งขัน
1. ท่านสามารถอัปโหลดเอกสารได้ที่ https://gmac.group/ghbank2022-vaccine/

2. สิ่ งที่ตอ้ งเตรี ยม

o รหัส GMS ของนักกีฬา
o ใบรับรองการตรวจวัคซีนในรู ปแบบ PDF, JPG, PNG
3. ให้กรอกรหัส GMS ของนักกีฬาที่จะสมัครแข่งขันในช่อง และกด Upload เอกสารที่เตรี ยมไว้ แล้ว
กดส่งแบบฟอร์ม (อย่าลืมติ๊กที่ช่อง ***ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ)

4. กรณี ในทีมมีนกั กีฬาหลาย คนให้ส่งเอกสารทีละคน ตามคาแนะนาบนเว็บ
5. กรณี นกั กีฬาคนเดียวกัน ลงหลายรุ่ นแข่งขัน เช่น เดี่ยว, คู่ผสม ให้ส่งเอกสารเพียงครั้งเดียว

การอัปโหลดเพลง และ ผังการรา Free Style Poomsae
1. https://gmac.group/ghbank2002-freestyle/
2. สามารถอัปโหลดผังในรู ปแบบ PDF เท่านั้น และเพลงในรู ปแบบ MP3/MP4 กรุ ณาแปลงไฟล์มาให้
เรี ยบร้อย
3. กรุ ณาตั้งชื่อไฟล์ ผัง และเพลง เป็ น รหัสGMS-รุ่ นที่ลงแข่งขัน ตามตัวอย่าง
a. THA-9999-Freestyleเดี่ยวอายุ99ปี .mp3
b. THA-9999-Freestyleเดี่ยวอายุ99ปี .pdf
4. ทางฝ่ ายจัดการแข่งขันจะไม่รับผิดชอบกรณี ที่ผเู ้ ข้าแข่งขัน อัปโหลดผิด หรื อคุณภาพเสี ยงลดลง/
เสี ยงแตกหายจากการตัดต่อทุกรณี
5. ฝ่ ายจัดการแข่งขันจะตรวจสอบเอกสาร และไฟล์ที่อกั โหลดภายใน 1-2 วันทาการ และจะขึ้นสถานะ
ยืนยัน
6. การอัปโหลดถือเป็ นที่สิ้นสุ ด กรุ ณาตรวจสอบให้ละเอียดก่อนอัปโหลดเพื่อรักษาสิ ทธิ์ของท่าน
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