มาตรการการป้ องกันการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
ในการจัดการแข่ งขัน G H Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่ งประเทศไทย ประจาปี 2565 ประเภทต่ อสู้
ในระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2565
ณ อาคารกรีฑาในร่ ม ศูนย์ กีฬาแห่ งชาติภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี
เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และเป็ นไปตามคาสั่งของ
สาธารณสุ ขจังหวัดชลบุรี สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย จึงขอให้เจ้าหน้าที่ ผูต้ ดั สิ น ผูฝ้ ึ กสอน
และนักกีฬาที่เข้าร่ วมการแข่งขัน ตลอดจนผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านในการแข่งขัน G H Bank เทควันโด
ชิ ง ชนะเลิ ศ แห่ ง ประเทศไทย ประจ าปี 2565 ประเภทต่ อ สู้ ในระหว่ า งวัน ที่ 2-5 เมษายน 2565
ณ ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ปฏิบตั ิตามมาตรการ การป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อไรรัสโควิด-19 อย่างเคร่ งครัด ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ดาเนิ นการจัดการแข่งขันแบบ ระบบปิ ดไม่ มีผ้ ูช ม ดังนั้นผูท้ ี่ ไม่มี ส่วนเกี่ ยวข้องจะไม่ส ามารถเข้า
สนามแข่งขันได้โดยเด็ดขาด
2. นักกีฬา ผูฝ้ ึ กสอน ผูต้ ดั สิ นและเจ้าหน้าที่ ทางานแต่ละฝ่ าย จะต้องมีไอดีการ์ ดเท่านั้น ถึงจะสามารถ
เข้าสนามแข่งขันได้
3. นักกีฬาสามารถเข้าสนามแข่งขันได้เฉพาะวันที่ตวั เองแข่งขันเท่านั้น โดยจะแบ่งไอดีการ์ดเป็ นสี ตาม
วันแข่งขัน
4. ไม่อนุ ญาตให้ยืมไอดีการ์ดของนักกีฬาหรื อผูฝ้ ึ กสอนท่านอื่นเพื่อเข้าสนามแข่งขัน ในกรณี ที่ตรวจ
เจอทางสมาคมฯ จะตัดสิ ทธิ์การเข้าร่ วมการแข่งขันทั้งยิมส์
5. กาหนดให้สนามแข่งขันมีทางเข้า และทางออกหนึ่ งจุด และอนุ ญาตให้เข้าสนามการแข่งขันตั้งแต่
เวลา 07.30 น.เป็ นต้นไป
6. นักกี ฬ าที่ จะเข้าร่ วมการแข่ งขัน ผูฝ้ ึ กสอน และผูม้ ี ส่ วนเกี่ย วข้องที่ จะปฏิ บัติห น้าที่ จะต้องได้รับ
การฉีดวัคซีนโควิด -19 ตามเกณฑ์ ดังนี้
- อายุ 5-18 ปี
ต้องได้รับการฉีดวัคซีน อย่างน้อย 1 เข็ม
- อายุ 18 ปี ขึ้นไป
ต้องได้รับการฉีดวัคซีน อย่างน้อย 2 เข็ม
โดยให้แต่ละทีมรวบรวมใบยืนยันการฉี ดวัคซีนหรื อหลักฐานการรับรองว่าได้ รับการฉี ดวัคซี นแล้ว
ส่งมาพร้อมกับสลิปการโอนเงินค่าสมัครแข่งขัน
7. นัก กี ฬ าที่ จะเข้าร่ วมการแข่ งขัน ต้องท าการตรวจเชื้ อไวรั ส Covid- 19 โดยให้น าผลที่ ได้รับ การ
รับรองจากแพทย์หรื อห้องปฏิบตั ิการ (ผลตรวจก่อนชัง่ น้ าหนัก 24 ชม. ) มายืนยันก่ อนชั่งน้ าหนัก
กรณีไม่มีผลตรวจจะไม่สามารถชัง่ น้ าหนักและลงทาการแข่งขันได้

8. ผูฝ้ ึ กสอน และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ทุกวัน คือ ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 5 เมษายน
2565 จะต้องทาการตรวจหาเชื้อไวรัส Covid-19 จานวน 3 รอบ ( ผลตรวจก่อนปฏิบตั ิหน้าที่ 24 ชม.)
ดังนี้
- รอบที่ 1 จะต้องเป็ นผลการตรวจของวันที่ 31 มีนาคม 2565
- รอบที่ 2 จะต้องเป็ นผลการตรวจของวันที่ 2 เมษายน 2565
- รอบที่ 3 จะต้องเป็ นผลการตรวจของวันที่ 4 เมษายน 2565
โดยให้นาผลตรวจที่ได้รับการรับรองจากแพทย์หรื อห้องปฏิบตั ิการ มายืนยันก่อนปฏิบตั ิหน้าที่ในจุด
ตรวจสอบที่สมาคมฯ กาหนดไว้ หน้าสนามแข่งขัน กรณีไม่มีผลตรวจจะไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
9. ผูฝ้ ึ กสอน และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องที่จะปฏิบตั ิหน้าที่เฉพาะบางวันที่มี นักกีฬาในสังกัดของตนแข่งขัน
จะต้อ งท าการตรวจเชื้ อ ไวรั ส Covid- 19 โดยให้ น าผลตรวจที่ ไ ด้รับ การรั บ รองจากแพทย์ห รื อ
ห้องปฏิบตั ิการ (ผลตรวจก่อนปฏิบตั ิหน้าที่ 24 ชม.) มายืนยันก่อนปฏิบตั ิหน้าที่ ในจุดตรวจสอบที่
สมาคมฯ กาหนดไว้ หน้าสนามแข่งขัน กรณีไม่มีผลตรวจจะไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
10. ในการชัง่ น้ าหนักของนักกีฬา เพื่อลดความแออัด และความวุ่นวาย ให้ผูฝ้ ึ กสอนของแต่ละทีมเป็ น
ผูพ้ านักกีฬามาชั่งน้ าหนักเท่านั้น ( เฉพารุ่ นอายุ 5-6 ปี และ 7-8 ปี ให้ผูฝ้ ึ กสอนพามาส่ วนรุ่ นอื่นๆ
ให้นกั กีฬามาชัง่ น้ าหนักด้วยตนเอง ) ไม่อนุญาตให้ผปู ้ กครองพานักกีฬามาชัง่ น้ าหนักโดยเด็ดขาด
11. สมาคมฯ จะจัดหาหน่ วยงานทางการแพทย์ มาให้ บ ริ ก ารตรวจหาเชื้ อโควิด -19 บริ เวณด้านหน้า
สนามแข่งขัน โดยผูต้ รวจจะต้องชาระเงินด้วยตนเอง ครั้งละ 150 บาท ทั้งนี้ นักกีฬาหรื อผูฝ้ ึ กสอน
ที่มาตรวจบริ เวณหน่วยตรวจที่สมาคมฯ จัดหาให้ ควรเผื่ อเวลาในการตรวจเนื่องจากอาจมีคนตรวจ
เป็ นจานวนมากและใช้เวลาพอสมควร กรณี ไ ปชั่ง น้ าหนัก ไม่ ท ัน หรื อตกตาชั่ง สมาคมฯ จะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
12. มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ ยงก่อนเข้าสนามแข่งขันทุกวัน
13. มีการทาความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค พื้นสนาม และเกราะไฟฟ้า ทุกครั้งหลังเสร็ จสิ้ นการแข่งขันแต่ละคู่
14. ในบริ เวณสนามการแข่งขันจะมีการวางแอลกอฮอล์เจลไว้ตามจุดต่าง ๆ
15. ผูท้ ี่อยู่ในสนามแข่งขันจะต้องเว้นระยะห่ าง สวมหน้ากากผ้าหรื อหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ยกเว้น
นักกีฬาที่กาลังทาการแข่งขัน
16. นัก กี ฬ าสวมหน้ากากอนามัย หรื อหน้ากากผ้า ก่ อนและหลัง การแข่งขัน และล้างมื อด้วยสบู่ หรื อ
แอลกอฮอล์เจล ให้บ่อยครั้ง ทั้งก่อนและหลังการแข่งขัน
17. ขณะรอคิวเข้าร่ วมแข่งขันให้เว้นระยะห่างตามจุดหรื อสัญลักษณ์ที่ผจู ้ ดั การแข่งขันกาหนดไว้

18. ลดการพูดคุยที่ไม่จาเป็ น หากจาเป็ นควรพูดโดยใช้ระดับเสี ยงปกติและไม่ตะโกน งดเว้นการจับมื อ
โอบกอดแสดงความดีใจ และเลี่ยงไอหรื อจามใกล้ผอู ้ ื่นหากมีการไอหรื อจามให้ปิดปากและจมูกให้
สนิท ทั้งนี้ไม่บว้ นน้ าลายหรื อเสมหะและหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าโดยไม่จาเป็ น
19. นักกีฬาทาความสะอาดอุปกรณ์กีฬาส่ วนบุคคล ด้วยน้ ายาทาความสะอาดก่อนและหลังการใช้งาน
20. ไม่อนุญาตให้นาอาหารเข้าไปรับประทานภายในบริ เวณสนามแข่งขันโดยเด็ดขาด
21. ห้ามจับกลุ่ม พูดคุย รับประทานอาหาร หรื อรวมตัวกัน บริ เวณนอกสนามการแข่งขัน และในบริ เวณ
สนามแข่งขันโดยเด็ดขาด
22. สาหรับผูป้ กครอง หรื อผูช้ ม สามารถรับชมการแข่งขันผ่านทางไลฟ์ สดทางเพจสมาคมฯได้ทุกสนาม
การแข่งขัน

เพื่ อให้ สามารถจัดการแข่ งขันครบทุกรายการตามกาหนดการแข่ งขัน และเพื่ อให้ การ
ด าเนิ น การแข่ ง ขั น เป็ นไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อย และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ขอให้ ทุ ก ท่ า น
ทุกชมรม/สโมสร ปฏิบัติตามมาตรการ ของการจัดการแข่ งขันอย่ างเคร่ งครัด กรณีตรวจ
พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระหว่ างการแข่ งขัน สมาคมฯ มีความจาเป็ นจะต้ องยุติการแข่ งขัน
ทันที

ระเบียบและข้อบังคับ
การแข่งขันกีฬา G H Bank เทควันโด ชิงชนะเลิศแห่ งประเทศไทย ประจาปี 2565 ประเภทต่ อสู้
ระหว่างวันที่ 2 - 5 เมษายน 2565
ณ อาคารกรีฑาในร่ ม ศูนย์ กีฬาแห่ งชาติภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี

เพื่อให้การดาเนิ นการจัดการแข่งขัน “ G H Bank เทควันโดชิ งชนะเลิศแห่ งประเทศไทย ประจาปี
2565 ประเภทต่อสู้ ” เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย จึงเห็นควรกาหนดระเบี ยบ และข้อบังคับการแข่งขันกีฬา
เทควันโดขึ้นดังนี้
ข้อ 1 ประเภทการแข่ งขัน
การแข่งขันนี้ เรี ยกว่า “ G H Bank เทควันโด ชิ งชนะเลิศแห่ งประเทศไทย ประจาปี 2565 ประเภท
ต่อสู้” โดยมีกาหนดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ อาคารกรี ฑาในร่ ม ศูนย์กีฬา
แห่งชาติภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี
ข้อ 2 คณะกรรมการอานวยการจัดการแข่งขัน
สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย
ข้อ 3 คณะกรรมการจัดการแข่ งขัน
คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย
ข้อ 4 ประเภทจัดการแข่งขันแบ่ งออกเป็ น 1 ประเภท
- ประเภทเคียวรู กิเดี่ยว
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ข้อ 5 ประเภท เคียวรู กิ รุ่นน้าหนัก ที่กาหนดให้ มีการแข่งขัน
• ประเภท ยุวชน ชาย – หญิง
อายุ 5 - 6 ปี
1. รุ่ น A
น้ าหนักไม่เกิน 18 กก.
2. รุ่ น B
น้ าหนักเกิน 18 กก. แต่ไม่เกิน
3. รุ่ น C
น้ าหนักเกิน 20 กก. แต่ไม่เกิน
4. รุ่ น D
น้ าหนักเกิน 22 กก. แต่ไม่เกิน
5. รุ่ น E
น้ าหนักเกิน 24 กก. แต่ไม่เกิน
6. รุ่ น F
น้ าหนักเกิน 27 กก. ขึ้นไป
• ประเภท ยุวชน ชาย - หญิง
อายุ 7 - 8 ปี
1. รุ่ น A
น้ าหนักไม่เกิน 20 กก.
2. รุ่ น B
น้ าหนักเกิน 20 กก. แต่ไม่เกิน
3. รุ่ น C
น้ าหนักเกิน 22 กก. แต่ไม่เกิน
4. รุ่ น D
น้ าหนักเกิน 24 กก. แต่ไม่เกิน
5. รุ่ น E
น้ าหนักเกิน 27 กก. แต่ไม่เกิน
6. รุ่ น F
น้ าหนักเกิน 30 กก. แต่ไม่เกิน
7. รุ่ น G
น้ าหนักเกิน 34 กก. แต่ไม่เกิน
8. รุ่ น H
น้ าหนักเกิน 38 กก. ขึ้นไป
• ประเภท ยุวชน ชาย -หญิง
อายุ 9-10 ปี
1. รุ่ น A
น้ าหนักไม่เกิน 23 กก.
2. รุ่ น B
น้ าหนักเกิน 23 กก. แต่ไม่เกิน
3. รุ่ น C
น้ าหนักเกิน 25 กก. แต่ไม่เกิน
4. รุ่ น D
น้ าหนักเกิน 27 กก. แต่ไม่เกิน
5. รุ่ น E
น้ าหนักเกิน 29 กก. แต่ไม่เกิน
6. รุ่ น F
น้ าหนักเกิน 32 กก. แต่ไม่เกิน
7. รุ่ น G
น้ าหนักเกิน 36 กก. แต่ไม่เกิน
8. รุ่ น H
น้ าหนักเกิน 40 กก.ขึ้นไป

( พ.ศ. 2559 - 2560 )
20
22
24
27

กก.
กก.
กก.
กก.

( พ.ศ. 2557 – 2558)
22
24
27
30
34
38

กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.

( พ.ศ. 2555 – 2556)
25
27
29
32
36
40

กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
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• ประเภท ยุวชน ชาย – หญิง
อายุ 11 – 12 ปี
1. รุ่ น A
น้ าหนักไม่เกิน 25 กก.
2. รุ่ น B
น้ าหนักเกิน 25 กก. แต่ไม่เกิน
3. รุ่ น C
น้ าหนักเกิน 28 กก. แต่ไม่เกิน
4. รุ่ น D
น้ าหนักเกิน 31 กก. แต่ไม่เกิน
5. รุ่ น E
น้ าหนักเกิน 34 กก. แต่ไม่เกิน
6. รุ่ น F
น้ าหนักเกิน 38 กก. แต่ไม่เกิน
7. รุ่ น G
น้ าหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน
8. รุ่ น H
น้ าหนักเกิน 46 กก.ขึ้นไป

( พ.ศ. 2553 – 2554 )
28
31
34
38
42
46

กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.

• ประเภท ยุวชน หญิง (Cadet) อายุ 12 – 14 ปี
( พ.ศ. 2551- 2553 )
1. รุ่ น 1
น้ าหนักไม่เกิน 29 กก.
2. รุ่ น 2
น้ าหนักเกิน 29 กก. แต่ไม่เกิน 33 กก.
3. รุ่ น 3
น้ าหนักเกิน 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.
4. รุ่ น 4
น้ าหนักเกิน 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.
5. รุ่ น 5
น้ าหนักเกิน 41 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก.
6. รุ่ น 6
น้ าหนักเกิน 44 กก. แต่ไม่เกิน 47 กก.
7. รุ่ น 7
น้ าหนักเกิน 47 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.
8. รุ่ น 8
น้ าหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.
9. รุ่ น 9
น้ าหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.
10. รุ่ น 10
น้ าหนักเกิน 59 กก.ขึ้นไป
• ประเภท ยุวชน ชาย (Cadet) อายุ 12 – 14 ปี
1. รุ่ น 1
น้ าหนักไม่เกิน 33 กก.
2. รุ่ น 2
น้ าหนักเกิน 33 กก. แต่ไม่เกิน
3. รุ่ น 3
น้ าหนักเกิน 37 กก. แต่ไม่เกิน
4. รุ่ น 4
น้ าหนักเกิน 41 กก. แต่ไม่เกิน
5. รุ่ น 5
น้ าหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน
6. รุ่ น 6
น้ าหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน
7. รุ่ น 7
น้ าหนักเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน
8. รุ่ น 8
น้ าหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน
9. รุ่ น 9
น้ าหนักเกิน 61 กก. แต่ไม่เกิน
10. รุ่ น 10
น้ าหนักเกิน 65 กก.ขึ้นไป

( พ.ศ. 2551- 2553 )
37 กก.
41 กก.
45 กก.
49 กก.
53 กก.
57 กก.
61 กก.
65 กก.
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•

•

•

ประเภท เยาวชน หญิง (Junior) อายุ
1. รุ่ นน้ าหนักไม่เกิน 42 กก.
2. รุ่ นน้ าหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน
3. รุ่ นน้ าหนักเกิน 44 กก. แต่ไม่เกิน
4. รุ่ นน้ าหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน
5. รุ่ นน้ าหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน
6. รุ่ นน้ าหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน
7. รุ่ นน้ าหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน
8. รุ่ นน้ าหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน
9. รุ่ นน้ าหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน
10. รุ่ นน้ าหนักเกิน 68 กก. ขึ้นไป
ประเภท เยาวชน ชาย (Junior) อายุ
1. รุ่ นน้ าหนักไม่เกิน 45 กก.
2. รุ่ นน้ าหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน
3. รุ่ นน้ าหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน
4. รุ่ นน้ าหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน
5. รุ่ นน้ าหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน
6. รุ่ นน้ าหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน
7. รุ่ นน้ าหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน
8. รุ่ นน้ าหนักเกิน 68 กก. แต่ไม่เกิน
9. รุ่ นน้ าหนักเกิน 73 กก. แต่ไม่เกิน
10. รุ่ นน้ าหนักเกิน 78 กก. ขึ้นไป
ประเภท ประชาชน หญิง (Senior)
1. รุ่ นน้ าหนักไม่เกิน 46 กก.
2. รุ่ นน้ าหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน
3. รุ่ นน้ าหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน
4. รุ่ นน้ าหนักเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน
5. รุ่ นน้ าหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน
6. รุ่ นน้ าหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน
7. รุ่ นน้ าหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน
8. รุ่ นน้ าหนักเกิน 73 กก. ขึ้นไป

15 – 17 ปี
44
46
49
52
55
59
63
68

กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.

15 – 17 ปี
48
51
55
59
63
68
73
78

( พ.ศ. 2548 - 2550)

กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
อายุ 18 ปี ขึน้ ไป

49
53
57
62
67
73

( พ.ศ. 2548 - 2550)

( พ.ศ. 2547 เป็ นต้นไป)

กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
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•

ประเภท ประชาชน ชาย (Senior) อายุ
1. รุ่ นน้ าหนักไม่เกิน 54 กก.
2. รุ่ นน้ าหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน
3. รุ่ นน้ าหนักเกิน 58 กก. แต่ไม่เกิน
4. รุ่ นน้ าหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน
5. รุ่ นน้ าหนักเกิน 68 กก. แต่ไม่เกิน
6. รุ่ นน้ าหนักเกิน 74 กก. แต่ไม่เกิน
7. รุ่ นน้ าหนักเกิน 80 กก. แต่ไม่เกิน
8. รุ่ นน้ าหนักเกิน 87 กก. ขึ้นไป

18 ปี ขึน้ ไป
58
63
68
74
80
87

( พ.ศ. 2547 เป็ นต้นไป)

กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.

ข้อ 6 คุณสมบัติของผู้เข้ าแข่ งขันเคียวรู กเิ ดี่ยว
6.1 ต้องเป็ นนักกีฬา เพศชาย เพศหญิง สัญชาติไทยเท่านั้น
6.2 อายุ 5 – 18 ปี ต้องได้รับวัคซีน Covid 19 อย่างน้อย 1 เข็ม
6.3 อายุ 18 ปี ขึ้นไป ต้องได้รับวัคซีน Covid 19 อย่างน้อย 2 เข็ม
6.4 มีคุณวุฒิต้ งั แต่สายเหลืองขึ้นไป ( รุ่ นอายุ 5- 6 ปี , 7-8 ปี และ 11-12 ปี )
6.5 มีคุณวุฒิสายดาแดง หรื อ สายดา (รุ่ นอายุ 12-14 ปี ,15-17 ปี และรุ่ นประชาชน)
6.6 ต้องสมัครเข้าแข่งขันในนามของโดจัง เท่านั้น
6.7 นักกีฬา 1 คน มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน ประเภทเคียวรู กิเดี่ยว ได้เพียง 1 รุ่ นเท่านั้น
ข้อ 7 กติกาการแข่งขัน เคียวรู กเิ ดี่ยว
7.1 ใช้กติกาการแข่งขันสากลของสหพันธ์เทควันโดโลกฉบับปัจจุบนั
7.2 ชุดการแข่งขันให้ใช้ตามกติกาการแข่งขันเทควันโดสากล
7.3 สนามแข่งขัน ขนาด 8 x 8 เมตร เส้นระวัง 1 เมตร
7.4 การแข่งขันใช้เกราะไฟฟ้า KP&P และเฮดการ์ดไฟฟ้า KP&P ในรุ่ นอายุ 9-10ปี 11-12 ปี
12-14 ปี , 15-17ปี และรุ่ นประชาชน เกราะธรรมดาในรุ่ นอายุ 5-6 ปี , 7-8 ปี
7.5 ใช้วิธีการแข่งขันแบบแพ้คดั ออก
7.6 กาหนดเวลาการแข่งขัน รอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศ
- ยุวชน รุ่ นอายุ 5- 6 ปี ,7 - 8 ปี , 9 -10 ปี , 11 - 12 ปี 3 ยก ๆ ละ 1 นาทีพกั 30 วินาที
- ยุวชน รุ่ นอายุ12 - 14 ปี
3 ยก ๆ ละ 1.30 นาที พัก 30 วินาที
- เยาวชน รุ่ นอายุ 15 - 17 ปี
3 ยก ๆ ละ 1.30 นาที พัก 30 วินาที
- รุ่ นประชาชน
3 ยก ๆ ละ 2 นาที พัก 1 นาที
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7.7 การขอใช้สิทธิ์ VDO Replay ขอใช้ได้ดงั นี้
- ในรุ่ น ยุ ว ชนอายุ 5 - 6 ปี และ รุ่ น อายุ 7-8 ปี โดยเป็ นการประชุ ม กรรมการผู้ ตั ด สิ น
ได้ดงั นี้
a. ใช้ได้ในกรณีแต้มผิดพลาด หรื อ คะแนนพิเศษที่หายไป
b. กรณีลูกเตะหัว
c. กรณีการตัดหรื อไม่ตดั กัมเจิม
d. ใช้ได้รอบละ 1 ใบ
- ในรุ่ นอายุ 9-10 ปี รุ่ นอายุ 11-12 ปี 12-14 ปี , 15 - 17 ปี และรุ่ นประชาชน การขอใช้สิ ทธิ์
VDO Replay ขอใช้ได้ดงั นี้
a. ใช้ได้ตามที่กฎกติการะบุไว้
b. ใช้ได้รอบละ 1 ใบ
7.8 ไม่มีการชิงตาแหน่งที่ 3 โดยให้มีตาแหน่งที่ 3 ร่ วมกัน 2 คน
7.9 ให้นัก กีฬ ารายงานตัว ก่ อนการแข่งขัน 15 นาที เพื่ อให้คณะกรรมการตรวจอุป กรณ์ ก่ อนลง
สู่สนามการแข่งขัน
7.10 นักกีฬาที่ลงทาการแข่งขันไม่ทนั เวลาให้ถือว่าสละสิ ทธิ์ทุกกรณี (ไม่มีการเริ่ มต้นใหม่)
**หมายเหตุ**
- เวลาที่ใช้ในการแข่งขันอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์
- ในกรณีอื่นที่เกิดข้อพิพาทให้อยูใ่ นการพิจารณาของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ข้ อ 8 อุปกรณ์ การแข่ งขัน
8.1 นักกีฬา ต้องใส่ สนับแขน ซ้าย-ขวา
8.2 นักกีฬา ต้องใส่ สนับขา ซ้าย-ขวา
8.3 นักกีฬา ต้องใส่ เกราะ แดง หรื อ น้ าเงิน ตามสายแข่งขัน
- ในรุ่ นอายุ 9-10 ปี รุ่ นอายุ 11-12 ปี 12-14 ปี , 15 - 17 ปี และรุ่ นประชาชน จะใช้เกราะและ
เฮดการ์ด Electronic KP&P โดยทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจัดเตรี ยมไว้ให้
8.4 นักกีฬา ต้องใส่ เฮดการ์ด สี น้ าเงินหรื อสี แดงตามสายการแข่งขันเท่านั้น
8.5 นักกีฬา ชาย ต้องใส่ กระจับ (อายุ 11 ปี ขึ้นไปต้องใส่ ) , นักกีฬาหญิงเห็นตามสมควร
8.6 นักกีฬา ต้องใส่ ฟันยางแบบใส หรื อสี ขาว เท่านั้น ( อายุ 11 ปี ขึ้นไปต้องใส่)
8.7 ถุงมือ/ถุงเท้า/ถุงเท้า Electronic KP&P โดยนักกีฬาต้องจัดหามาเอง
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**หมายเหตุ**
- นักกีฬาต้องนาอุปกรณ์มาเอง เช่น เกราะ เฮดการ์ด สนับแขน สนับขา กระจับ ฟั นยาง ถุงมือและถุงเท้า
Electronic KP&P อุปกรณ์ตอ้ งได้รับการตรวจสอบมาตรฐานจากสมาคมฯ จากฝ่ ายตรวจสอบก่อนลง
แข่งขัน
- อุปกรณ์ เพิ่ มเติ มที่ สามารถใส่ ลงแข่งขันได้แก่ สนับเข่า สนับศอก (ต้องเป็ นวัสดุที่ไม่มีวสั ดุแข็ง เช่น
โลหะพลาสติก)
- ห้ามดัดแปลงอุปกรณ์ถุงเท้า Electronic KP&P ที่ใช้ในการแข่งขันโดยเด็ดขาด
ข้อ 9 การนับคะแนนรวม
9.1 จะต้องมีนกั กีฬาเข้าร่ วมการแข่งขันในรุ่ นนั้น ๆไม่นอ้ ยกว่า 4 คน
9.2 ถ้วยคะแนนรวมนับ จากเหรี ย ญทอง 7 คะแนน เหรี ย ญเงิ น 3 คะแนน และเหรี ย ญทองแดง
1 คะแนน ถ้า คะแนนเท่ า กัน ให้ นั บ จ านวนเหรี ย ญทอง เหรี ย ญเงิ น และเหรี ย ญทองแดง
ตามลาดับ หากเท่ากันอีกทีมไหนที่ส่งนักกีฬาลงแข่งขันมากกว่าชนะ
9.3 ในรุ่ นอายุ 5- 6 ปี จะไม่มีการนับคะแนนรวม
ข้ อ 10 รางวัลการแข่ งขันนักกีฬา ประเภท เคียวรู กเิ ดี่ยว
10.1 ชนะเลิศ เหรี ยญทอง พร้อมเกียรติบตั ร
10.2 รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรี ยญเงิน พร้อมเกียรติบตั ร
10.3 รองชนะเลิศ อันดับ 2 (ร่ วมกัน 2 คน) เหรี ยญทองแดง พร้อมเกียรติบตั ร
10.4 ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยีย่ ม ยุวชน รุ่ นอายุ 7-8 ปี ชาย 1 รางวัล หญิง 1 รางวัล
10.5 ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยีย่ ม ยุวชน รุ่ นอายุ 9-10 ปี ชาย 1 รางวัล หญิง 1 รางวัล
10.6 ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยีย่ ม ยุวชน รุ่ นอายุ 11-12 ปี ชาย 1 รางวัล หญิง 1 รางวัล
10.7 ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยีย่ ม ยุวชน รุ่ นอายุ 12 - 14 ปี ชาย 1 รางวัล หญิง 1 รางวัล
10.8 ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยีย่ ม เยาวชน รุ่ นอายุ 15 -17 ปี ชาย 1 รางวัล หญิง 1 รางวัล
10.9 ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยีย่ ม รุ่ นประชาชน ชาย 1 รางวัลหญิง 1 รางวัล
10.10 ถ้วยรางวัลคะแนนรวม รุ่ นอายุ 7-8 ปี
ชายและหญิง 1 รางวัล
10.11 ถ้วยรางวัลคะแนนรวม รุ่ นอายุ 9-10 ปี
ชายและหญิง 1 รางวัล
10.12 ถ้วยรางวัลคะแนนรวม รุ่ นอายุ 11-12 ปี
ชายและหญิง 1 รางวัล
10.13 ถ้วยรางวัลคะแนนรวม รุ่ นอายุ 13 - 14 ปี
ชายและหญิง 1 รางวัล
10.14 ถ้วยรางวัลคะแนนรวม รุ่ นอายุ 15 -17 ปี
ชายและหญิง 1 รางวัล
10.15 ถ้วยรางวัลคะแนนรวม รุ่ นประชาชน
ชายและหญิง 1 รางวัล
10.16 ถ้วยรางวัลคะแนนรวม ประเภทเคียวรู กิเดี่ยว รวม ทุกรุ่ นอายุ 3 อันดับ
**หมายเหตุ**
นักกีฬายอดเยีย่ มให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันและคณะกรรรมการผูต้ ดั สิ น
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ข้ อ 11 การประท้วงให้ เป็ นไปตามเงื่อนไข ดังนี้
11.1 การยื่นเรื่ องประท้วงในทางเทคนิ ค และ ในทางคุณสมบัติ ให้ผูค้ วบคุมทีมของนักกีฬาที่เสี ย
ผลประโยชน์ เป็ นผู ้ยื่ น เรื่ อ งประท้ ว ง โดยท าเป็ นลายลัก ษณ์ อั ก ษร มี ข้อ ความชั ด เจน
ประกอบด้วยหลักฐาน โดยใช้แบบฟอร์ มของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน (หน้ า 17) พร้อม
เงินประกันการประท้วง 3,000 บาท
11.2 การประท้วงคุ ณ สมบัติ ให้ยื่นประท้วงก่ อนการประชุ ม ผูจ้ ัดการที ม และการประท้วงด้าน
เทคนิคการแข่งขัน ให้ยื่นต่อประธานคณะกรรมการรับพิจารณาการประท้วง ภายใต้เงื่อนไข
และเวลาที่กาหนด
11.3 การยื่นเรื่ องประท้วงทางเทคนิ คทุกครั้ง ต้องจ่ายเงินประกันประท้วง 3,000 บาท อย่างช้าไม่
เกิน 10 นาที หลังการแข่งขันหรื อก่อนการแข่งขัน คืนเงินประท้วงกรณีประท้วงเป็ นผล
11.4 การตัด สิ น ของคณะกรรมการฯ ดังกล่ าว ให้ ถื อ เป็ นเด็ ด ขาด หากคู่ ก รณี ฝ่ าฝื นไม่ ป ฏิ บัติ
ตามการตัดสิ นนั้น ให้ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณาลงโทษ และรายงานถึง
การกีฬาแห่งประเทศไทยให้รับทราบและดาเนินการต่อไป
ข้อ 12 ผู้ฝึกสอนประจาทีม
กาหนดให้มี ผูฝ้ ึ กสอนประจาที ม (ต้องมีสิทธิ์ Coach license ที่ไม่หมดอายุ) ได้ไม่เกินทีมละ 9 คน
ในขณะท าการแข่งขันจะอนุ ญาตให้ผูฝ้ ึ กสอน ลงสนามได้เพี ยง 1 คน เท่ านั้น ผูฝ้ ึ กสอนแต่งกาย
สุ ภาพ ไม่สวมใส่ กางเกงขาด กางเกงขาสั้น และรองเท้าแตะ ถ้าสวมเสื้ อยืดควรมีเสื้ อวอร์ มประจา
ทีมคลุมทับ
**หมายเหตุ**
- ผูฝ้ ึ กสอนต้องสังกัดโดจังที่ส่งนักกีฬาเข้าร่ วมการแข่งขัน
- ต้องได้รับการฉี ดวัคซีนโควิด- 19 อย่างน้อย 2 เข็ม
- ไม่ มีการทาบัตรผูฝ้ ึ กสอนชัว่ คราวหน้างาน
ข้ อ 13 การรับสมัคร
13.1 การรับสมัคร
- ผ่าน ระบบ GMS ตั้งแต่วนั 11 - 23 มีนาคม 2565
- นักกี ฬาและผูฝ้ ึ กสอนประจาทีม จะต้องสังกัดโดจัง ถ้าไม่สังกัดโดจังหากสมัครเข้ามาทาง
ระบบจะตัดชื่อออก
- หากนัก กี ฬ าในโดจัง สมัค รในรุ่ น เดี ย วกัน ตั้งแต่ 2 คนขึ้ น ไปให้ แยกที ม ย่ อ ยให้ เรี ย บร้ อ ย
หากไม่แยกทีมย่อยมา ระบบจะแยกทีมให้โดยเรี ยงลาดับตามหมายเลข GMS ขึ้นก่ อนเป็ น
A,B,C ตามลาดับ
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13.2 การชาระค่าสมัคร
- ค่าสมัคร คนละ 500 บาท
เข้าบัญชี
ชื่ อนายธีรศักดิ์ ไชยภาณุรักษ์ และ/หรื อ นางปัทมาพร แม็คไบร์ ด
เลขบัญชี 099-245246-0 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยรามคาแหง 24
13.3 เมื่อสมัครแข่งในระบบ GMS เรี ยบร้อยแล้ว ให้ ส่ง
- สาเนาการโอนเงินค่าสมัครแข่งขัน เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ ขอให้แต่ละโดจังโอนเงินค่า
สมัครของสมาชิกในทีมทั้งหมดเพียงยอดเดียว ห้ามโอนแยกโดยเด็ดขาด และระบุชื่อโดจัง
ในสลิปการโอนเงินให้เรี ยบร้อย
- ใบยืนยันการฉี ดวัคซีนหรื อหลักฐานการรับรองว่าได้รับการฉี ดวัคซี น โดยตั้งชื่อไฟล์ของแต่
ละคนเป็ นรหัส GMS ตัวอย่างเช่น THA-1500
- ระเบียบปฏิบตั ิ (หน้า 16 ) พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนของผูจ้ ดั การทีม
***หมายเหตุ***
ส่งเอกสารมาที่ E-mail info@tkd.or.th
ข้อ 14 การชาระค่าสมัคร
ให้แต่ละโดจังรวบรวมแล้วชาระพร้อมกันโดยการ
โอนเงินเข้าบัญชีชื่อนายธีรศักดิ์ ไชยภาณุรักษ์ และ/หรื อ นางปัทมาพร แม็คไบร์ ด
เลขบัญชี 099-245246-0 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยรามคาแหง 24
พร้อมทั้งแนบใบโอนเงิน (ใบ Pay in) และระบุชื่อโดจัง
***หมายเหตุ***
ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะรับเอกสารของทีมที่ มีเอกสารและหลักฐานครบถ้วน และต้อง
แนบระเบียบปฏิบตั ิพร้อมแนบสาเนาผูฝ้ ึ กสอนหรื อผูจ้ ดั การทีม
ข้อ 15 การชั่งน้าหนัก
ชั่งน้าหนัก ก่ อนการแข่งขัน 1 วัน ตามเวลาที่กาหนดให้ แต่ ละรุ่น ( หน้ า 18 - 21 )
- นักกีฬาชาย ตามที่กติกากาหนด
- นักกีฬาหญิง ตามที่กติกากาหนด
- นักกีฬาสามารถชัง่ ได้ 2 ครั้งเท่านั้น ชัง่ ครั้งที่ 2 ถ้าน้ าหนักเกินพิกดั นักกีฬาจะถูกตัดสิ ทธิ์
ในการแข่งขันทันที
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***หมายเหตุ***
- การจับคู่สายการแข่งขันในวันประชุมผูจ้ ดั การทีมทุกรุ่ นอายุใช้ระบบ Random หลังจับฉลาก
แบ่งสายแล้ว สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย จะไม่มีการแก้คู่สายการแข่งขัน
- รับ ID การ์ด ตรวจเช็คให้ครบถ้วน ก่อนประชุม เพื่อป้ องกันความผิดพลาด
- เพื่อสิ ทธิของนักกีฬา, ของทีม ให้ผจู ้ ดั การทีมหรื อผูฝ้ ึ กสอนทุกท่านเข้าร่ วมประชุมในวัน
ประชุมผูจ้ ดั การทีม
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กาหนดการแข่งขัน
G H Bank เทควันโด ชิงชนะเลิศแห่ งประเทศไทย ประจาปี 2565 ประเภทต่ อสู้
ในระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2565
ณ อาคารกรีฑาในร่ ม ศูนย์ กีฬาแห่ งชาติภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี

วัน ศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2565
09.00 น.
14.00 น.- 16.00 น.

รับ ID Card ผูฝ้ ึ กสอนและนักกีฬา
ประชุมผูจ้ ดั การทีมและจัดคู่สายการแข่งขันผ่านระบบ (ZOOM)

วัน เสาร์ ที่ 2 เมษายน 2565
เริ่มการแข่ งขัน 8.30 น.รุ่น
รุ่ นยุวชน อายุ 5- 6 ปี ชายและหญิง ทุกรุ่ นน้ าหนัก
รุ่ นยุวชน อายุ 7-8 ปี ชายและหญิง ทุกรุ่ นน้ าหนัก
รุ่ นยุวชน อายุ 12-14 ปี
ชาย
▪ รุ่ น 1
น้ าหนักไม่เกิน 33 กก.
▪ รุ่ น 9
น้ าหนักเกิน 61 กก. แต่ไม่เกิน
▪ รุ่ น 10
น้ าหนัก 65 กก. ขึ้นไป
หญิง
▪ รุ่ น 1
น้ าหนักไม่เกิน 29 กก.
▪ รุ่ น 9
น้ าหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน
▪ รุ่ น 10
น้ าหนัก 59 กก. ขึ้นไป
รุ่ นเยาวชน อายุ 15-17 ปี
ชาย
▪ รุ่ น 1
น้ าหนักไม่เกิน 45 กก.
▪ รุ่ น 9
น้ าหนักเกิน 73 กก. แต่ไม่เกิน
▪ รุ่ น 10
น้ าหนักเกิน 78 กก. ขึ้นไป
หญิง
▪ รุ่ น 1
น้ าหนักไม่เกิน 42 กก.
▪ รุ่ น 9
น้ าหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน
▪ รุ่ น 10
น้ าหนักเกิน 68 กก. ขึ้นไป

65 กก.

59 กก. (หญิง)

78 กก.

68 กก.
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รุ่ นประชาชน อายุ 18 ปี ขึน้ ไป
ชาย
▪ รุ่ น 1
น้ าหนักไม่เกิน 54 กก.
▪ รุ่ น 8
น้ าหนักเกิน 87 กก. ขึ้นไป
หญิง
▪ รุ่ น 1
น้ าหนักไม่เกิน 46 กก. (หญิง)
▪ รุ่ น 8
น้ าหนักเกิน 73 กก. ขึ้นไป

วัน อาทิตย์ ที่ 3 เมษายน 2565
เริ่มการแข่ งขัน 8.30 น.รุ่น
รุ่ นยุวชน อายุ 9-10 ปี ชายและหญิง
▪ รุ่ น A
น้ าหนักไม่เกิน 23 กก.
▪ รุ่ น B
น้ าหนักเกิน 23 กก. แต่ไม่เกิน 25 กก.
รุ่ นยุวชน อายุ 11-12 ปี ชายและหญิง
▪ รุ่ น F
น้ าหนักเกิน 38 กก. แต่ไม่เกิน 42 กก.
▪ รุ่ น G
น้ าหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.
▪ รุ่ น H
น้ าหนักเกิน 46 กก.ขึ้นไป
รุ่ นยุวชน อายุ 12-14 ปี
ชาย
▪ รุ่ น 2
น้ าหนักเกิน 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.
▪ รุ่ น 7
น้ าหนักเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.
▪ รุ่ น 8
น้ าหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 61 กก.
หญิง
▪ รุ่ น 2
น้ าหนักเกิน 29 กก. แต่ไม่เกิน 33 กก.
▪ รุ่ น 7
น้ าหนักเกิน 47 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.
▪ รุ่ น 8
น้ าหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.
รุ่ นเยาวชน อายุ 15-17 ปี
ชาย
▪ รุ่ น 2
น้ าหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.
▪ รุ่ น 7
น้ าหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
▪ รุ่ น 8
น้ าหนักเกิน 68 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก.
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หญิง
▪ รุ่ น 2
น้ าหนักเกิน
▪ รุ่ น 7
น้ าหนักเกิน
▪ รุ่ น 8
น้ าหนักเกิน
รุ่ นประชาชน อายุ 18 ปี ขึน้ ไป
▪ รุ่ น 2
น้ าหนักเกิน
▪ รุ่ น 7
น้ าหนักเกิน
หญิง
▪ รุ่ น 2
น้ าหนักเกิน
▪ รุ่ น 7
น้ าหนักเกิน

42 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก.
55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.
59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก.
80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก.
46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก.

วัน จันทร์ ที่ 4 เมษายน 2565
เริ่มการแข่ งขัน 8.30 น.รุ่น
รุ่ นยุวชน อายุ 9-10 ปี ชายและหญิง
▪ รุ่ น C
น้ าหนักเกิน 25 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
▪ รุ่ น D
น้ าหนักเกิน 27 กก. แต่ไม่เกิน 29 กก.
▪ รุ่ น E
น้ าหนักเกิน 29 กก. แต่ไม่เกิน 32 กก.
รุ่ นยุวชน อายุ 11-12 ปี ชายและหญิง
▪ รุ่ น A
น้ าหนักไม่เกิน 25 กก.
▪ รุ่ น B
น้ าหนักเกิน 25 กก. แต่ไม่เกิน 28 กก.
รุ่ นยุวชน อายุ 12-14 ปี
ชาย
▪ รุ่ น 3
น้ าหนักเกิน 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.
▪ รุ่ น 4
น้ าหนักเกิน 41 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.
หญิง
▪ รุ่ น 3
น้ าหนักเกิน 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.
▪ รุ่ น 4
น้ าหนักเกิน 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.
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รุ่ นเยาวชน อายุ 15-17 ปี
ชาย
▪ รุ่ น 3
น้ าหนักเกิน
▪ รุ่ น 4
น้ าหนักเกิน
หญิง
▪ รุ่ น 3
น้ าหนักเกิน
▪ รุ่ น 4
น้ าหนักเกิน
รุ่ นประชาชน อายุ 18 ปี ขึน้ ไป
ชาย
▪ รุ่ น 3
น้ าหนักเกิน
▪ รุ่ น 6
น้ าหนักเกิน
หญิง
▪ รุ่ น 3
น้ าหนักเกิน
▪ รุ่ น 6
น้ าหนักเกิน

48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.
51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.
44 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.
46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.

58 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก.
49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.
62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.

วัน อังคาร ที่ 5 เมษายน 2565
เริ่มการแข่ งขัน 8.30 น.รุ่น
รุ่ นยุวชน อายุ 9-10 ปี ชายและหญิง
▪ รุ่ น F
น้ าหนักเกิน
▪ รุ่ น G
น้ าหนักเกิน
▪ รุ่ น H
น้ าหนักเกิน
รุ่ นยุวชน อายุ 11-12 ปี ชายและหญิง
▪ รุ่ น C
น้ าหนักเกิน
▪ รุ่ น D
น้ าหนักเกิน
▪ รุ่ น E
น้ าหนักเกิน
รุ่ นยุวชน อายุ 12-14 ปี
ชาย
▪ รุ่ น 5
น้ าหนักเกิน
▪ รุ่ น 6
น้ าหนักเกิน
หญิง
▪ รุ่ น 5
น้ าหนักเกิน
▪ รุ่ น 6
น้ าหนักเกิน

32 กก. แต่ไม่เกิน 36 กก.
36 กก. แต่ไม่เกิน 40 กก.
46 กก.ขึ้นไป
28 กก. แต่ไม่เกิน 31 กก.
31 กก. แต่ไม่เกิน 34 กก.
34 กก. แต่ไม่เกิน 38 กก.

45 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.
41 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก.
44 กก. แต่ไม่เกิน 47 กก.
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รุ่ นเยาวชน อายุ 15-17 ปี
ชาย
▪ รุ่ น 5
น้ าหนักเกิน
▪ รุ่ น 6
น้ าหนักเกิน
หญิง
▪ รุ่ น 5
น้ าหนักเกิน
▪ รุ่ น 6
น้ าหนักเกิน
รุ่ นประชาชน อายุ 18 ปี ขึน้ ไป
ชาย
▪ รุ่ น 4
น้ าหนักเกิน
▪ รุ่ น 5
น้ าหนักเกิน
หญิง
▪ รุ่ น 4
น้ าหนักเกิน
▪ รุ่ น 5
น้ าหนักเกิน

55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.
59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.
52 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.

63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
68 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก.
53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.
57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.
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วันที่.........เดือน...................พ.ศ. 2565

ระเบียบปฏิบัติ
ชมรม/สโมสร.................................................................
1. ข้าพเจ้าได้อ่านระเบียบการแข่งขันและระเบียบปฏิบตั ิเป็ นที่เข้าใจดีแล้ว
2. ข้าพเจ้ายินดีที่จะปฏิบตั ิตามระเบียบการแข่งขันทุกประการ
3. ข้าพเจ้าและนักกีฬาของข้าพเจ้าจะร่ วมการแข่งขันด้วยความมีน้ าใจอันดีงาม จะไม่สร้างปั ญหาและ
ก่อให้เกิด อุปสรรค ขัดขวาง ในการการดาเนินการแข่งขัน
4. หากข้าพเจ้าและนักกีฬาไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบ (ข้อ 2 และ 3) ข้าพเจ้ายินดีที่จะให้สมาคมฯ พิจารณา
โทษตามสมควร
5. กรณี เกิ ด การบาดเจ็บ จากการแข่ งขัน ข้า พเจ้ายิน ดี ที่ จ ะรั บ ผิด ชอบค่าใช้จ่ายเอง โดยไม่ เรี ย กร้อ ง
ค่าเสี ยหายจากสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ.................................................
(.......................................................)
ตาแหน่งผูจ้ ดั การทีม
***หมายเหตุ***
1. ขอให้ ผ้ จู ัดการทีมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนเพื่อใช้ เป็ นหลักฐาน
2. ทางสมาคมฯ จะรับสมัคร เฉพาะทีม ที่แนบเอกสารฉบับนี้เท่านั้น
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แบบฟอร์ มรับคาประท้วง
สมาคมกีฬาเทควันโดแห่ งประเทศไทย
วันที่:
เพศ

ผูร้ ับคาประท้วง:
ชาย

หญิง

นักกีฬาฝ่ ายน้ าเงินชื่อ.............................................

รุ่ นน้ าหนัก:
นักกีฬาฝ่ ายแดงชื่อ..................................................

ได้รับค่าประท้วงจานวน 3,000 บาท เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ลงชื่อ.................................................................
รายละเอียดการประท้วง
กฎข้อที่..............................................................เรื่ อง..................................................................................
รายละเอียด.................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................
ลงชื่อ................................................ผูป้ ระท้วง
(
)
ตาแหน่ง...................................................
ชมรม/สโมสร...........................................
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กาหนดการการชั่งน้าหนัก
วันที่ 1 เมษายน 2565 (ชั่งในสนามแข่ งขัน)
เวลา

จุดชั่งน้าหนักที่ 1

จุดชั่งน้าหนักที่ 2

จุดชั่งน้าหนักที่ 3

จุดชั่งน้าหนักที่ 4

10.00 -11.00

รุ่ นอายุ 5- 6 ปี ชาย
รุ่ น A,B,C

รุ่ นอายุ 5- 6 ปี ชาย
รุ่ น D,E,F

รุ่ นอายุ 5-6 ปี หญิง
รุ่ น A,B,C

รุ่ นอายุ 5- 6 ปี หญิง
รุ่ น D,E,F

11.00 -12.00

รุ่ นอายุ 7-8 ปี ชาย
ทุกรุ่ นน้ าหนัก

รุ่ นอายุ 7-8 ปี ชาย
ทุกรุ่ นน้ าหนัก

รุ่ นอายุ 7-8 ปี หญิง
ทุกรุ่ นน้ าหนัก

รุ่ นอายุ 7-8 ปี หญิง
ทุกรุ่ นน้ าหนัก

13.00-14.00

รุ่ นอายุ 12-14 ปี ชาย
รุ่ น 1

รุ่ นอายุ 12-14 ปี ชาย
รุ่ น 9,10

รุ่ นอายุ 12-14 ปี หญิง
รุ่ น 1

รุ่ นอายุ 12-14 ปี หญิง
รุ่ น 9,10

14.00 -15.00

รุ่ นอายุ 15-17 ปี ชาย
รุ่ น 1
รุ่ นอายุ 18 ปี ขึ้นไป ชาย
รุ่ น 8

รุ่ นอายุ 15-17 ปี ชาย
รุ่ น 9,10
รุ่ นอายุ 18 ปี ขึ้นไป ชาย
รุ่ น 1

รุ่ นอายุ 15-17 ปี หญิง
รุ่ น 1
รุ่ นอายุ 18 ปี ขึ้นไป หญิง
รุ่ น 8

รุ่ นอายุ 15-17 ปี หญิง
รุ่ น 9,10
รุ่ นอายุ 18 ปี ขึ้นไป หญิง
รุ่ น 1

***ให้ ผ้ฝู ึ กสอนพานักกีฬามาชั่งน้าหนักได้ (เฉพาะรุ่นอายุ 5-6 และ7-8 ปี เท่ านั้น) ห้ ามผู้ปกครองหรื อบุคคลอื่นพานักกีฬามาชั่งโดยเด็ดขาด***
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กาหนดการการชั่งน้าหนัก
วันที่ 2 เมษายน 2565 (ชั่งใน canteen)
เวลา
10.00 -11.00
11.00 -12.00

13.00 -14.00

14.00 -15.00

จุดชั่งน้าหนักที่ 1
รุ่ นอายุ 9-10 ปี ชาย
รุ่ น A

จุดชั่งน้าหนักที่ 2
รุ่ นอายุ 9-10 ปี ชาย
รุ่ น B

จุดชั่งน้าหนักที่ 3
รุ่ นอายุ 9-10 ปี หยิง
รุ่ น A

จุดชั่งน้าหนักที่ 4
รุ่ นอายุ 9-10 ปี หญิง
รุ่ น B

รุ่ นอายุ 12-14 ปี ชาย
รุ่ น 2
รุ่ นอายุ 15-17 ปี ชาย
รุ่ น 2
รุ่ นอายุ 18 ปี ขึ้นไป ชาย
รุ่ น 7

รุ่ นอายุ 12-14 ปี ชาย
รุ่ น 7,8

รุ่ นอายุ 12-14 ปี หญิง
รุ่ น 2

รุ่ นอายุ 12-14 ปี หญิง
รุ่ น 7,8

รุ่ นอายุ 15-17 ปี ชาย
รุ่ น 7,8
รุ่ นอายุ 18 ปี ขึ้นไป ชาย
รุ่ น 2

รุ่ นอายุ 11-12 ปี ชาย
รุ่ น F,G

รุ่ นอายุ 11-12 ปี ชาย
รุ่ น H

รุ่ นอายุ 15-17 ปี หญิง
รุ่ น 2
รุ่ นอายุ 18 ปี ขึ้นไป หญิง
รุ่ น 7
รุ่ นอายุ 11-12 ปี หยิง
รุ่ น F,G

รุ่ นอายุ 15-17 ปี หญิง
รุ่ น 7,8
รุ่ นอายุ 18 ปี ขึ้นไป หญิง
รุ่ น 2
รุ่ นอายุ 11-12 ปี หญิง
รุ่ น H

***ให้ นักกีฬามาชั่งน้าหนักด้วยตนเอง ห้ ามผู้ฝึกสอน ผู้ปกครองหรื อบุคคลอื่นพานักกีฬามาชั่งโดยเด็ดขาด***
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กาหนดการการชั่งน้าหนัก
วันที่ 3 เมษายน 2565 (ชั่งใน canteen)
เวลา
10.00 -11.00
11.00 -12.00

13.00 -14.00

14.00 -15.00

จุดชั่งน้าหนักที่ 1
รุ่ นอายุ 9-10 ปี ชาย
รุ่ น C,D

จุดชั่งน้าหนักที่ 2
รุ่ นอายุ 9-10 ปี ชาย
รุ่ น E

จุดชั่งน้าหนักที่ 3
รุ่ นอายุ 9-10 ปี หยิง
รุ่ น C,D

จุดชั่งน้าหนักที่ 4
รุ่ นอายุ 9-10 ปี หญิง
รุ่ น E

รุ่ นอายุ 12-14 ปี ชาย
รุ่ น 3
รุ่ นอายุ 15-17 ปี ชาย
รุ่ น 3
รุ่ นอายุ 18 ปี ขึ้นไป ชาย
รุ่ น 6

รุ่ นอายุ 12-14 ปี ชาย
รุ่ น 4

รุ่ นอายุ 12-14 ปี หญิง
รุ่ น 3

รุ่ นอายุ 12-14 ปี หญิง
รุ่ น 4

รุ่ นอายุ 15-17 ปี ชาย
รุ่ น 4
รุ่ นอายุ 18 ปี ขึ้นไป ชาย
รุ่ น 3

รุ่ นอายุ 11-12 ปี ชาย
รุ่ น A

รุ่ นอายุ 11-12 ปี ชาย
รุ่ น B

รุ่ นอายุ 15-17 ปี หญิง
รุ่ น 3
รุ่ นอายุ 18 ปี ขึ้นไป หญิง
รุ่ น 6
รุ่ นอายุ 11-12 ปี หยิง
รุ่ น A

รุ่ นอายุ 15-17 ปี หญิง
รุ่ น 4
รุ่ นอายุ 18 ปี ขึ้นไป หญิง
รุ่ น 3
รุ่ นอายุ 11-12 ปี หญิง
รุ่ น B

***ให้ นักกีฬามาชั่งน้าหนักด้วยตนเอง ห้ ามผู้ฝึกสอน ผู้ปกครองหรื อบุคคลอื่นพานักกีฬามาชั่งโดยเด็ดขาด***
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กาหนดการการชั่งน้าหนัก
วันที่ 4 เมษายน 2565 (ชั่งใน canteen)
เวลา
10.00 -11.00
11.00 -12.00

13.00 -14.00

14.00 -15.00

จุดชั่งน้าหนักที่ 1
รุ่ นอายุ 9-10 ปี ชาย
รุ่ น F

จุดชั่งน้าหนักที่ 2
รุ่ นอายุ 9-10 ปี ชาย
รุ่ น G,H

จุดชั่งน้าหนักที่ 3
รุ่ นอายุ 9-10 ปี หยิง
รุ่ น F

จุดชั่งน้าหนักที่ 4
รุ่ นอายุ 9-10 ปี หญิง
รุ่ น G,H

รุ่ นอายุ 12-14 ปี ชาย
รุ่ น 5
รุ่ นอายุ 15-17 ปี ชาย
รุ่ น 5
รุ่ นอายุ 18 ปี ขึ้นไป ชาย
รุ่ น 4

รุ่ นอายุ 12-14 ปี ชาย
รุ่ น 6

รุ่ นอายุ 12-14 ปี หญิง
รุ่ น 5

รุ่ นอายุ 12-14 ปี หญิง
รุ่ น 6

รุ่ นอายุ 15-17 ปี ชาย
รุ่ น 6
รุ่ นอายุ 18 ปี ขึ้นไป ชาย
รุ่ น 5

รุ่ นอายุ 11-12 ปี ชาย
รุ่ น C,D

รุ่ นอายุ 11-12 ปี ชาย
รุ่ น E

รุ่ นอายุ 15-17 ปี หญิง
รุ่ น 5
รุ่ นอายุ 18 ปี ขึ้นไป หญิง
รุ่ น 4
รุ่ นอายุ 11-12 ปี หญิง
รุ่ น C,D

รุ่ นอายุ 15-17 ปี หญิง
รุ่ น 6
รุ่ นอายุ 18 ปี ขึ้นไป หญิง
รุ่ น 5
รุ่ นอายุ 11-12 ปี หญิง
รุ่ น E

***ให้ นักกีฬามาชั่งน้าหนักด้วยตนเอง ห้ ามผู้ฝึกสอน ผู้ปกครอง หรือบุคคลอื่นพานักกีฬามาชั่งโดยเด็ดขาด***
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ขั้นตอนการปฏิบัติในการชั่งน้าหนัก
1.

2.

นักกีฬา/ผูฝ้ ึ กสอน ตรวจวัดอุณหภูมิ และแสดง ID Card ก่อนเข้าทาการชัง่ น้ าหนัก โดย นักกีฬา/
ผูฝ้ ึ กสอน จะต้องได้รับการตรวจ ATK ตามเงื่อนไขที่สมาคมฯ กาหนด และสวมใส่ หน้ากากอนามัย
จึงจะได้รับการอนุญาตให้เข้าไปในบริ เวณชัง่ น้ าหนัก
ในกรณี เด็กเล็ก รุ่ นอายุ 5-6 ปี และ 7-8 ปี สมาคมฯ อนุญาตให้ผฝู ้ ึ กสอนพานักกีฬาเข้าไปในบริ เวณ
ชัง่ น้ าหนักเท่านั้น (ไม่อนุ ญาตให้ผูป้ กครองหรื อบุคคลอื่ น พานักกีฬาเข้าไปในบริ เวณชัง่ น้ าหนัก)
ซึ่งจะทาการชัง่ น้ าหนักในสนามแข่งขัน (เฉพาะการชัง่ น้ าหนักวันที่ 1 เมษายนเท่านั้น วันอื่นๆ จะทา
การชัง่ น้ าหนักในโรงอาหาร)
2.1 ก าหนดให้ บ ริ เวณชั่ง น้ าหนั ก มี ท างเข้า และทางออกหนึ่ งจุ ด และจะมี เจ้าหน้าที่ ป ระจ าจุ ด
ตลอดเวลา
2.2 เมื่อผ่านเข้าไปในบริ เวณชัง่ น้ าหนักแล้ว จะไม่อนุญาตให้ออกจากบริ เวณชัง่ น้ าหนักโดยเด็ดขาด
ยกเว้นในกรณี ที่มีการชัง่ น้ าหนักเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
2.3 ในกรณี เด็กเล็ก จะไม่ได้รับการอนุญาตให้ออกจากบริ เวณชัง่ น้ าหนัก (สนามแข่ง) โดยเด็ดขาด
ถ้าไม่มีผฝู ้ ึ กสอนพาออกจากบริ เวณชัง่ น้ าหนัก
2.4 เมื่อเข้าไปในบริ เวณชัง่ น้ าหนักแล้ว กรณี ที่เด็กพลัดหลงกับผูฝ้ ึ กสอน ให้เด็กรอที่อฒั จันทร์ใกล้
ประตูทางเข้าออก จะมีเจ้าหน้าที่ไปสอบถาม แล้วพาไปส่งผูฝ้ ึ กสอน
2.5 ภายในบริ เวณชั่งน้ าหนัก จะมี เจ้าหน้าที่ เพียงพอ สาหรับ ดู แลและอานวยความสะดวกให้กับ
นักกีฬาที่มาทาการชัง่ น้ าหนัก

สมาคมฯ ขอความร่ ว มมื อ ทุ ก ท่ า น ทุ ก ชมรม/สโมสร ปฏิ บั ติ ต ามมาตรการ
การจัดการแข่ งขันอย่ างเคร่ งครัด หากทุกท่ านไม่ ให้ ความร่ วมมือ มีการแออัดของผู้ที่มา
ร่ วมงาน ทางกระทรวงสาธารณสุ ขอาจจะระงับการจัดการแข่ งขัน ทาให้ สมาคมฯ ต้ องยุติ
การจัดการแข่ งขัน ได้
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