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ระเบียบและข้อบังคับ 
การแข่งขันกฬีา G H Bank เทควันโด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2566 ประเภทต่อสู้ 

ระหว่างวันท่ี  31 มีนาคม - 4 เมษายน 2566 
ณ อาคารกรีฑาในร่ม ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก  จงัหวัดชลบุรี  

 
                                                                                                          
 

 
เพื่อให้การด าเนินการจดัการแข่งขนั “ G H Bank เทควนัโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี 

2566 ประเภทต่อสู้ ” เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย จึงเห็นควรก าหนดระเบียบ และขอ้บงัคบัการแข่งขนักีฬา 
เทควนัโดขึ้นดงัน้ี   

ข้อ 1   ประเภทการแข่งขัน 
การแข่งขนัน้ีเรียกว่า “ G H Bank เทควนัโด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2566 ประเภท

ต่อสู้” โดยมีก าหนดการแข่งขนัในระหว่างวนัท่ี 31มีนาคม - 4   เมษายน พ.ศ. 2566   ณ อาคารกรีฑาในร่ม  
ศูนยกี์ฬาแห่งชาติภาคตะวนัออก  จงัหวดัชลบุรี 

 
ข้อ 2   คณะกรรมการอ านวยการจัดการแข่งขัน 
 สมาคมกีฬาเทควนัโดแห่งประเทศไทย  

 
ข้อ 3  คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
 คณะอนุกรรมการจดัการแข่งขนัสมาคมกีฬาเทควนัโดแห่งประเทศไทย  
 
ข้อ 4   ประเภทจัดการแข่งขันแบ่งออกเป็น 1 ประเภท 

- ประเภทเคยีวรูกิเด่ียว 
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ข้อ 5 ประเภท เคียวรูก ิ  รุ่นน ้าหนัก ท่ีก าหนดให้มีการแข่งขัน 

• ประเภท ยุวชน ชาย – หญิง อายุ 5 - 6  ปี  ( พ.ศ. 2560 - 2561 ) 
1. รุ่น  A  น ้าหนกัไม่เกิน  18  กก. 
2. รุ่น  B  น ้าหนกัเกิน  18  กก. แต่ไม่เกิน  20  กก. 
3. รุ่น  C  น ้าหนกัเกิน  20  กก. แต่ไม่เกิน  22  กก. 
4. รุ่น  D  น ้าหนกัเกิน  22  กก. แตไ่ม่เกิน  24  กก. 
5. รุ่น  E  น ้าหนกัเกิน  24  กก. แต่ไม่เกิน  27  กก. 
6. รุ่น  F  น ้าหนกัเกิน  27  กก. ขึ้นไป 

• ประเภท ยุวชน ชาย - หญิง อายุ 7 - 8  ปี  ( พ.ศ. 2558 – 2559) 
1. รุ่น  A  น ้าหนกัไม่เกิน  20  กก. 
2. รุ่น  B  น ้าหนกัเกิน  20  กก. แต่ไม่เกิน  22  กก. 
3. รุ่น  C  น ้าหนกัเกิน  22  กก. แต่ไม่เกิน  24  กก. 
4. รุ่น  D  น ้าหนกัเกิน  24  กก. แต่ไม่เกิน  27  กก. 
5. รุ่น  E  น ้าหนกัเกิน  27  กก. แต่ไม่เกิน  30  กก. 
6. รุ่น  F  น ้าหนกัเกิน  30  กก. แต่ไม่เกิน  34  กก. 
7. รุ่น  G  น ้าหนกัเกิน  34  กก. แต่ไม่เกิน  38  กก. 
8. รุ่น  H  น ้าหนกัเกิน  38  กก. ขึ้นไป 

• ประเภท ยุวชน ชาย -หญิง  อายุ  9-10  ปี  ( พ.ศ. 2556 – 2557) 
1. รุ่น  A  น ้าหนกัไม่เกิน  23  กก. 
2. รุ่น  B  น ้าหนกัเกิน  23  กก. แต่ไม่เกิน  25  กก. 
3. รุ่น  C  น ้าหนกัเกิน  25  กก. แต่ไม่เกิน  27  กก. 
4. รุ่น  D  น ้าหนกัเกิน  27  กก. แต่ไม่เกิน  29  กก. 
5. รุ่น  E  น ้าหนกัเกิน  29  กก. แต่ไม่เกิน  32  กก. 
6. รุ่น  F  น ้าหนกัเกิน  32  กก. แต่ไม่เกิน  36  กก. 
7. รุ่น  G  น ้าหนกัเกิน  36  กก. แต่ไม่เกิน  40  กก. 
8. รุ่น  H  น ้าหนกัเกิน  40  กก.ขึ้นไป 
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• ประเภท ยุวชน ชาย – หญิง  อายุ  11 – 12  ปี  ( พ.ศ. 2554 – 2555 ) 
1. รุ่น  A  น ้าหนกัไม่เกิน  25  กก. 
2. รุ่น  B  น ้าหนกัเกิน  25  กก. แต่ไม่เกิน  28  กก. 
3. รุ่น  C  น ้าหนกัเกิน  28  กก. แต่ไม่เกิน  31  กก. 
4. รุ่น  D  น ้าหนกัเกิน  31  กก. แต่ไม่เกิน  34  กก. 
5. รุ่น  E  น ้าหนกัเกิน  34  กก. แต่ไม่เกิน  38  กก. 
6. รุ่น  F  น ้าหนกัเกิน  38  กก. แตไ่ม่เกิน  42  กก. 
7. รุ่น  G  น ้าหนกัเกิน  42 กก.  แต่ไม่เกิน  46  กก. 
8. รุ่น  H  น ้าหนกัเกิน  46  กก.ขึ้นไป 

• ประเภท ยุวชน หญิง (Cadet)  อายุ  12 – 14  ปี  ( พ.ศ. 2552- 2554 ) 
1. รุ่น  1  น ้าหนกัไม่เกิน  29  กก. 
2. รุ่น  2  น ้าหนกัเกิน  29  กก. แต่ไม่เกิน  33  กก. 
3. รุ่น  3  น ้าหนกัเกิน  33  กก. แต่ไม่เกิน  37 กก. 
4. รุ่น  4  น ้าหนกัเกิน  37  กก. แต่ไม่เกิน  41  กก. 
5. รุ่น  5  น ้าหนกัเกิน  41  กก. แต่ไม่เกิน  44  กก. 
6. รุ่น  6  น ้าหนกัเกิน  44  กก. แตไ่ม่เกิน  47  กก. 
7. รุ่น  7  น ้าหนกัเกิน  47 กก. แต่ไม่เกิน  51  กก. 
8. รุ่น  8  น ้าหนกัเกิน  51  กก. แต่ไม่เกิน  55  กก. 
9. รุ่น  9  น ้าหนกัเกิน  55  กก. แต่ไม่เกิน  59  กก. 
10. รุ่น 10  น ้าหนกัเกิน  59  กก.ขึ้นไป 

• ประเภท ยุวชน ชาย (Cadet)  อายุ  12 – 14  ปี  ( พ.ศ. 2552- 2554 ) 
1. รุ่น  1  น ้าหนกัไม่เกิน  33  กก. 
2. รุ่น  2  น ้าหนกัเกิน  33  กก. แต่ไม่เกิน  37  กก. 
3. รุ่น  3  น ้าหนกัเกิน  37  กก. แต่ไม่เกิน  41 กก. 
4. รุ่น  4  น ้าหนกัเกิน  41  กก. แต่ไม่เกิน  45  กก. 
5. รุ่น  5  น ้าหนกัเกิน  45  กก. แต่ไม่เกิน  49  กก. 
6. รุ่น  6  น ้าหนกัเกิน  49  กก. แต่ไม่เกิน  53  กก. 
7. รุ่น  7  น ้าหนกัเกิน  53  กก. แต่ไม่เกิน  57  กก. 
8. รุ่น  8  น ้าหนกัเกิน  57  กก. แต่ไม่เกิน  61  กก. 
9. รุ่น   9  น ้าหนกัเกิน  61  กก. แต่ไม่เกิน  65  กก. 
10. รุ่น  10  น ้าหนกัเกิน  65  กก.ขึ้นไป 
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• ประเภท เยาวชน หญิง (Junior) อายุ  15 – 17 ปี  ( พ.ศ. 2549 - 2551) 
1. รุ่นน ้าหนกัไม่เกิน  42  กก. 
2. รุ่นน ้าหนกัเกิน  42  กก. แตไ่ม่เกิน  44  กก. 
3. รุ่นน ้าหนกัเกิน  44  กก. แต่ไม่เกิน  46  กก. 
4. รุ่นน ้าหนกัเกิน  46  กก. แต่ไม่เกิน  49  กก. 
5. รุ่นน ้าหนกัเกิน  49  กก. แต่ไม่เกิน  52  กก. 
6. รุ่นน ้าหนกัเกิน  52  กก. แตไ่ม่เกิน  55  กก. 
7. รุ่นน ้าหนกัเกิน  55  กก. แต่ไม่เกิน  59  กก. 
8. รุ่นน ้าหนกัเกิน  59  กก. แต่ไม่เกิน  63  กก. 
9. รุ่นน ้าหนกัเกิน  63  กก. แต่ไม่เกิน  68  กก. 
10. รุ่นน ้าหนกัเกิน  68  กก. ขึ้นไป 

• ประเภท เยาวชน ชาย (Junior) อายุ  15 – 17 ปี  ( พ.ศ. 2549 - 2551) 
1. รุ่นน ้าหนกัไม่เกิน  45  กก. 
2. รุ่นน ้าหนกัเกิน  45  กก. แต่ไม่เกิน  48  กก. 
3. รุ่นน ้าหนกัเกิน  48  กก. แต่ไม่เกิน  51  กก. 
4. รุ่นน ้าหนกัเกิน  51  กก. แต่ไม่เกิน  55  กก. 
5. รุ่นน ้าหนกัเกิน  55  กก. แต่ไม่เกิน  59  กก. 
6. รุ่นน ้าหนกัเกิน  59  กก. แต่ไม่เกิน  63  กก. 
7. รุ่นน ้าหนกัเกิน  63  กก. แต่ไม่เกิน  68  กก. 
8. รุ่นน ้าหนกัเกิน  68  กก. แต่ไม่เกิน  73  กก. 
9. รุ่นน ้าหนกัเกิน  73  กก. แต่ไม่เกิน  78  กก. 
10. รุ่นน ้าหนกัเกิน  78  กก. ขึ้นไป 

• ประเภท ประชาชน หญิง (Senior) อายุ  18 ปี ขึน้ไป  ( พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป) 
1. รุ่นน ้าหนกัไม่เกิน  46  กก. 
2. รุ่นน ้าหนกัเกิน  46  กก. แต่ไม่เกิน  49  กก. 
3. รุ่นน ้าหนกัเกิน  49  กก. แตไ่ม่เกิน  53  กก. 
4. รุ่นน ้าหนกัเกิน  53  กก. แต่ไม่เกิน  57  กก. 
5. รุ่นน ้าหนกัเกิน  57  กก. แต่ไม่เกิน  62  กก. 
6. รุ่นน ้าหนกัเกิน  62  กก. แต่ไม่เกิน  67  กก. 
7. รุ่นน ้าหนกัเกิน  67  กก. แตไ่ม่เกิน  73  กก. 
8. รุ่นน ้าหนกัเกิน  73  กก. ขึ้นไป 
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• ประเภท ประชาชน ชาย (Senior) อายุ  18 ปี ขึน้ไป  ( พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป) 
1. รุ่นน ้าหนกัไม่เกิน  54  กก. 
2. รุ่นน ้าหนกัเกิน  54  กก. แต่ไม่เกิน  58  กก. 
3. รุ่นน ้าหนกัเกิน  58  กก. แต่ไม่เกิน  63  กก. 
4. รุ่นน ้าหนกัเกิน  63  กก. แต่ไม่เกิน  68  กก. 
5. รุ่นน ้าหนกัเกิน  68  กก. แต่ไม่เกิน  74  กก. 
6. รุ่นน ้าหนกัเกิน  74  กก. แต่ไม่เกิน  80  กก. 
7. รุ่นน ้าหนกัเกิน  80  กก. แต่ไม่เกิน  87  กก. 
8. รุ่นน ้าหนกัเกิน  87  กก. ขึ้นไป 

 
ข้อ 6 คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขันเคียวรูกเิดี่ยว 

6.1 ตอ้งเป็นนกักีฬา เพศชาย เพศหญิง สัญชาติไทยเท่านั้น 
6.2 มีคุณวุฒิตั้งแต่สายเหลืองขึ้นไป ( รุ่นอาย ุ5- 6 ปี , 7-8 ปี และ 11-12 ปี ) 
6.3 มีคุณวุฒิสายด าแดง หรือ สายด า (รุ่นอาย ุ12-14 ปี,15-17 ปีและรุ่นประชาชน) 
6.4 ตอ้งสมคัรเขา้แข่งขนัในนามของโดจงั เท่านั้น 
6.5 นกักีฬา 1 คน มีสิทธ์ิเขา้แข่งขนั ประเภทเคียวรูกิเด่ียว ไดเ้พียง 1 รุ่นเท่านั้น  

 
ข้อ 7  กติกาการแข่งขัน เคยีวรูกเิดี่ยว 

7.1 ใชก้ติกาการแข่งขนัสากลของสหพนัธ์เทควนัโดโลกฉบบัปัจจุบนั  
7.2 ชุดการแข่งขนัใหใ้ชต้ามกติกาการแข่งขนัเทควนัโดสากล 
7.3  สนามแข่งขนั ขนาด 8 x 8 เมตร เส้นระวงั 1 เมตร 
7.4 การแข่งขนัใชเ้กราะไฟฟ้า Daedo และเฮดการ์ดไฟฟ้า Daedo ในรุ่นอาย ุ9-10ปี  11-12 ปี 

12-14 ปี, 15-17ปี และรุ่นประชาชน ใชเ้กราะธรรมดาในรุ่นอาย ุ5-6 ปี, 7-8 ปี  
7.5  ใชว้ิธีการแข่งขนัแบบแพค้ดัออก 
7.6 ก าหนดเวลาการแข่งขนั รอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศ  

-   ยวุชน รุ่นอาย ุ5- 6 ปี ,7 - 8 ปี    3 ยก ๆ ละ 1 นาทีพกั 30 วินาที 

-   ยวุชน รุ่นอาย ุ9 -10 ปี, 11 - 12 ปี   Best of 3 ยก ละ 1 นาทีพกั 30 วินาที 

-  ยวุชน รุ่นอายุ12 - 14 ปี       Best of 3 ยก ละ 1.30 นาที พกั 30 วินาที 

-  เยาวชน รุ่นอาย ุ15 - 17 ปี                    Best of 3 ยก ละ 1.30 นาที พกั 30 วินาที 

-   รุ่นประชาชน                      Best of 3 ยก ละ 2 นาที   พกั 1 นาที 
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7.7 การขอใชสิ้ทธ์ิ VDO Replay ขอใชไ้ดด้งัน้ี  
- ในรุ่น ยวุชนอาย ุ5- 6 ปี และ รุ่นอาย ุ7-8 ปี โดยเป็นการ VDO Replay ไดด้งัน้ี 

a. ใชไ้ดใ้นกรณีแตม้ผิดพลาด หรือ คะแนนพิเศษท่ีหายไป 
b. กรณีลูกเตะหวั 

c. กรณีการตดัหรือไม่ตดักมัเจิม 

d. ใชไ้ดร้อบละ 1 ใบ 
- ในรุ่นอายุ 9-10 ปี รุ่นอายุ 11-12 ปี 12-14 ปี , 15 – 17 ปีและรุ่นประชาชน การขอใช้สิทธ์ิ 

VDO Replay ขอใชไ้ดด้งัน้ี  

a. ใชไ้ดต้ามท่ีกฎกติการะบุไว ้
b. ใชไ้ดร้อบละ 1 ใบ 

7.8 ไม่มีการชิงต าแหน่งท่ี 3 โดยให้มีต าแหน่งท่ี 3 ร่วมกนั 2 คน 
7.9 ให้นักกีฬารายงานตัว ก่อนการแข่งขนั 15 นาทีเพื่อให้คณะกรรมการตรวจอุปกรณ์ ก่อนลง 

 สู่สนามการแข่งขนั 
7.10 นกักีฬาท่ีลงท าการแข่งขนัไม่ทนัเวลาใหถื้อวา่สละสิทธ์ิทุกกรณี (ไม่มีการเร่ิมตน้ใหม่) 

**หมายเหต*ุ* 
- เวลาท่ีใชใ้นการแข่งขนัอาจมีการปรับเปล่ียนตามสถานการณ์ 
- ในกรณีอ่ืนท่ีเกิดขอ้พิพาทใหอ้ยูใ่นการพิจารณาของคณะกรรมการจดัการแข่งขนั 

 
ข้อ 8 อุปกรณ์การแข่งขัน  

8.1 นกักีฬา ตอ้งใส่ สนบัแขน ซา้ย-ขวา 
8.2 นกักีฬา ตอ้งใส่ สนบัขา ซา้ย-ขวา 
8.3 นกักีฬา ตอ้งใส่ เกราะ แดง หรือ น ้าเงิน ตามสายแข่งขนั 

- ในรุ่นอายุ 9-10 ปี รุ่นอายุ 11-12 ปี 12-14 ปี , 15 – 17 ปีและรุ่นประชาชน จะใชเ้กราะและ
เฮดการ์ด Electronic Daedo โดยทางคณะกรรมการจดัการแข่งขนัจดัเตรียมไวใ้ห ้

8.4 นกักีฬา ตอ้งใส่ เฮดการ์ด สีน ้าเงินหรือสีแดงตามสายการแข่งขนัเทา่นั้น 
8.5 นกักีฬา ชาย ตอ้งใส่ กระจบั (อาย ุ11 ปี ขึ้นไปตอ้งใส่) , นกักีฬาหญิงเห็นตามสมควร 
8.6 นกักีฬา ตอ้งใส่ ฟันยางแบบใส หรือสีขาว เท่านั้น ( อาย ุ11 ปี ขึ้นไปตอ้งใส่) 
8.7 ถุงมือ/ถุงเทา้/ถุงเทา้ Electronic Daedo โดยนกักีฬาตอ้งจดัหามาเอง 
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**หมายเหต*ุ*   
- นกักีฬาตอ้งน าอุปกรณ์มาเอง เช่น เกราะ เฮดการ์ด สนับแขน สนับขา กระจบั ฟันยาง ถุงมือและถุงเทา้ 

Electronic Daedo อุปกรณ์ตอ้งไดรั้บการตรวจสอบมาตรฐานจากสมาคมฯ จากฝ่ายตรวจสอบก่อนลง
แข่งขนั    

- อุปกรณ์เพิ่มเติมท่ีสามารถใส่ลงแข่งขนัไดแ้ก่  สนับเข่า  สนับศอก (ตอ้งเป็นวสัดุท่ีไม่มีวสัดุแข็ง เช่น 
โลหะพลาสติก) 

- หา้มดดัแปลงอุปกรณ์ถุงเทา้ Electronic Daedo ท่ีใชใ้นการแข่งขนัโดยเด็ดขาด 
 
ข้อ 9  การนับคะแนนรวม    

9.1 จะตอ้งมีนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนัในรุ่นนั้น ๆไม่นอ้ยกวา่ 4 คน 
9.2 ถ้วยคะแนนรวมนับจากเหรียญทอง 7 คะแนน เหรียญเงิน 3 คะแนน และเหรียญทองแดง  

1 คะแนน ถ้าคะแนนเท่ากัน ให้นับจ านวนเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง  
ตามล าดบั  หากเท่ากนัอีกทีมไหนท่ีส่งนกักีฬาลงแข่งขนัมากกวา่ชนะ 

9.3 ในรุ่นอาย ุ5- 6 ปีจะไม่มีการนบัคะแนนรวม 
 

 ข้อ 10 รางวัลการแข่งขันนักกฬีา  ประเภท เคียวรูกเิดี่ยว  
10.1 ชนะเลิศ  เหรียญทอง  พร้อมเกียรติบตัร 
10.2 รองชนะเลิศ อนัดบั 1  เหรียญเงิน  พร้อมเกียรติบตัร 
10.3 รองชนะเลิศ อนัดบั 2 (ร่วมกนั 2 คน) เหรียญทองแดง  พร้อมเกียรติบตัร 
10.4 ถว้ยรางวลันกักีฬายอดเยีย่ม ยวุชน รุ่นอาย ุ7-8  ปี  ชาย 1 รางวลั หญิง 1 รางวลั 
10.5 ถว้ยรางวลันกักีฬายอดเยีย่ม ยวุชน รุ่นอาย ุ9-10  ปี  ชาย 1 รางวลั หญิง 1 รางวลั 
10.6 ถว้ยรางวลันกักีฬายอดเยีย่ม ยวุชน รุ่นอาย ุ11-12  ปี  ชาย 1 รางวลั หญิง 1 รางวลั 
10.7 ถว้ยรางวลันกักีฬายอดเยีย่ม ยวุชน รุ่นอาย ุ12 - 14  ปี  ชาย 1 รางวลั หญิง 1 รางวลั 
10.8 ถว้ยรางวลันกักีฬายอดเยีย่ม เยาวชน รุ่นอาย ุ15 -17  ปี ชาย 1 รางวลั หญิง 1 รางวลั 
10.9 ถว้ยรางวลันกักีฬายอดเยีย่ม รุ่นประชาชน  ชาย 1 รางวลัหญิง 1 รางวลั 
10.10 ถว้ยรางวลัคะแนนรวม  รุ่นอาย ุ 7-8 ปี   ชายและหญิง 1 รางวลั 
10.11 ถว้ยรางวลัคะแนนรวม  รุ่นอาย ุ 9-10 ปี   ชายและหญิง 1 รางวลั 
10.12 ถว้ยรางวลัคะแนนรวม  รุ่นอาย ุ 11-12 ปี  ชายและหญิง 1 รางวลั 
10.13 ถว้ยรางวลัคะแนนรวม  รุ่นอาย ุ 13 - 14 ปี  ชายและหญิง 1 รางวลั 
10.14 ถว้ยรางวลัคะแนนรวม  รุ่นอาย ุ 15 -17  ปี  ชายและหญิง 1 รางวลั 
10.15 ถว้ยรางวลัคะแนนรวม  รุ่นประชาชน   ชายและหญิง 1 รางวลั 
10.16 ถว้ยรางวลัคะแนนรวม  ประเภทเคียวรูกิเด่ียว รวม ทุกรุ่นอาย ุ 3 อนัดบั  

**หมายเหตุ** 
 นกักีฬายอดเยีย่มใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการจดัการแข่งขนัและคณะกรรรมการผูต้ดัสิน 
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ข้อ 11  การประท้วงให้เป็นไปตามเง่ือนไข ดังนี้ 
11.1 การยื่นเร่ืองประทว้งในทางเทคนิค และ ในทางคุณสมบติั ให้ผูค้วบคุมทีมของนักกีฬาท่ีเสีย

ผลประโยชน์  เป็นผู ้ยื่น เร่ืองประท้วง โดยท าเป็นลายลักษณ์อักษร มีข้อความชัดเจน
ประกอบดว้ยหลกัฐาน โดยใช้แบบฟอร์มของคณะกรรมการจดัการแข่งขนั (หน้า 16) พร้อม
เงินประกนัการประทว้ง 3,000 บาท  

11.2 การประท้วงคุณสมบัติ ให้ยื่นประท้วงก่อนการประชุมผูจ้ ัดการทีม และการประท้วงด้าน
เทคนิคการแข่งขนั ให้ยื่นต่อประธานคณะกรรมการรับพิจารณาการประทว้ง ภายใตเ้ง่ือนไข
และเวลาท่ีก าหนด  

11.3 การยื่นเร่ืองประทว้งทางเทคนิคทุกคร้ัง ตอ้งจ่ายเงินประกนัประทว้ง 3,000 บาท อย่างช้าไม่
เกิน 10 นาที หลงัการแข่งขนัหรือก่อนการแข่งขนั คืนเงินประท้วงกรณีประท้วงเป็นผล 

11.4 การตัดสินของคณะกรรมการฯ  ดังกล่าว ให้ถือเป็นเด็ดขาด หากคู่กรณีฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ  
ตามการตดัสินนั้น ให้ประธานคณะกรรมการจดัการแข่งขนัพิจารณาลงโทษ และรายงานถึง
การกีฬาแห่งประเทศไทยใหรั้บทราบและด าเนินการต่อไป  

 
 ข้อ 12  ผู้ฝึกสอนประจ าทีม 

ก าหนดให้มีผู ้ฝึกสอนประจ าทีม (ต้องมี Coach license ท่ีไม่หมดอายุ) ได้ไม่เกินทีมละ 9 คน 
ในขณะท าการแข่งขนัจะอนุญาตให้ผูฝึ้กสอน ลงสนามได้เพียง 1 คน เท่านั้น ผูฝึ้กสอนแต่งกาย
สุภาพ ไม่สวมใส่กางเกงขาด กางเกงขาสั้น และรองเทา้แตะ ถา้สวมเส้ือยืดควรมีเส้ือวอร์มประจ า
ทีมคลุมทบั 

**หมายเหต*ุ* 
- หากโดจงัใดมีนกักีฬาเกิน 100 คน สามารถเพิ่มผูฝึ้กสอนไดไ้ม่เกิน 15 คน 
- ผูฝึ้กสอนตอ้งสังกดัโดจงัท่ีส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนั 
- ไม่ม ีการท าบตัรผูฝึ้กสอนชัว่คราวหนา้งาน 

 
ข้อ 13  การรับสมัคร   

13.1       การรับสมคัร  
- ผา่น ระบบ GMS   ตั้งแต่วนัท่ี 5 - 22 มีนาคม 2566   
- นักกีฬาและผูฝึ้กสอนประจ าทีม จะตอ้งสังกัดโดจงั ถา้ไม่สังกัดโดจงัหากสมคัรเขา้มาทาง

ระบบจะตดัช่ือออก 
- หากนักกีฬาในโดจังสมัครในรุ่นเดียวกันตั้ งแต่ 2 คนขึ้นไปให้แยกทีมย่อยให้เรียบร้อย  

หากไม่แยกทีมย่อยมา ระบบจะแยกทีมให้โดยเรียงล าดับตามหมายเลข  GMS ขึ้นก่อนเป็น 
A,B,C ตามล าดบั 
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13.2     เม่ือสมคัรแข่งในระบบ GMS เรียบร้อยแลว้ ให้ส่ง 
- ส าเนาการโอนเงินค่าสมคัรแข่งขนั เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ ขอให้แต่ละโดจงัโอนเงินค่า

สมคัรของสมาชิกในทีมทั้งหมดเพียงยอดเดียว   ห้ามโอนแยกโดยเด็ดขาด และระบุช่ือโดจงั
ในสลิปการโอนเงินใหเ้รียบร้อย 

- ระเบียบปฏิบติั (หนา้ 15 ) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนของผูจ้ดัการทีม   
***หมายเหต*ุ** 

ส่งเอกสารมาท่ี E-mail  info@tkd.or.th   
 
 ข้อ 14   การช าระค่าสมัคร  

- ค่าสมัคร คนละ 500 บาท  ให้แต่ละโดจังรวบรวมแล้วช าระพร้อมกันโดยการโอนเงินเขา้
บญัชี 
ช่ือนายธีรศักดิ์ ไชยภาณุรักษ์ และ/หรือ นางปัทมาพร แม็คไบร์ด 
เลขบัญชี 099-245246-0   
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยรามค าแหง 24 
พร้อมทั้งแนบใบโอนเงิน (ใบ Pay in) และระบุช่ือโดจงั 

***หมายเหต*ุ** 
ทางคณะกรรมการจดัการแข่งขนัจะรับเอกสารของทีมท่ีมีเอกสารและหลกัฐานครบถว้น และตอ้ง
แนบระเบียบปฏิบติัพร้อมแนบส าเนาผูฝึ้กสอนหรือผูจ้ดัการทีม 

 
ข้อ 15  การช่ังน ้าหนัก 

 ช่ังน ้าหนัก  ก่อนการแข่งขัน 1 วัน   ตามเวลาท่ีก าหนดให้แต่ละรุ่น ( หน้า 17 - 21 ) 
- นกักีฬาชาย  ตามท่ีกติกาก าหนด 
- นกักีฬาหญิง ตามท่ีกติกาก าหนด 
- นกักีฬาสามารถชัง่ได ้2 คร้ังเท่านั้น  ชัง่คร้ังท่ี 2 ถา้น ้าหนกัเกินพิกดั นกักีฬาจะถูกตดัสิทธ์ิ 

ในการแข่งขนัทนัที 
***หมายเหตุ*** 

- การจบัคู่สายการแข่งขนัในวนัประชุมผูจ้ดัการทีมทุกรุ่นอายใุชร้ะบบ Random หลงัจบัฉลาก
แบ่งสายแลว้ สมาคมกีฬาเทควนัโดแห่งประเทศไทย จะไม่มีการแกคู้่สายการแข่งขนั 

- รับ ID การ์ด ตรวจเช็คใหค้รบถว้น ก่อนประชุม เพื่อป้องกนัความผิดพลาด 
- เพื่อสิทธิของนักกีฬา, ของทีม ให้ผูจ้ดัการทีมหรือผูฝึ้กสอนทุกท่านเขา้ร่วมประชุมในวนั 

ประชุมผูจ้ดัการทีม 
 
 

mailto:info@tkd.or.th
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ก าหนดการแข่งขัน  

G H Bank เทควันโด ชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2566 ประเภทต่อสู้ 
ในระหว่างวันท่ี  31 มีนาคม - 4 เมษายน 2566 

ณ อาคารกรีฑาในร่ม ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก จงัหวัดชลบุรี 

 
วัน พฤหัสบดี ท่ี 30 มีนาคม 2566 
09.00 น.   รับ ID Card  ผูฝึ้กสอนและนกักีฬา 
10.00 น.- 12.00 น.  ประชุมผูจ้ดัการทีมและจดัคู่สายการแข่งขนั ผา่นระบบ ZOOM 
 
วัน ศุกร์ ท่ี 31 มีนาคม 2566 
เร่ิมการแข่งขัน 8.30 น.รุ่น  

รุ่นยวุชน อายุ 5- 6  ปี ชายและหญิง ทุกรุ่นน ้าหนกั 
รุ่นยวุชน อายุ 7-8  ปี ชายและหญิง ทุกรุ่นน ้าหนกั 
รุ่นยวุชน อายุ 12-14  ปี  
 ชาย 
▪ รุ่น  1  น ้าหนกัไม่เกิน  33  กก.  
▪ รุ่น   9  น ้าหนกัเกิน  61  กก. แต่ไม่เกิน  65  กก. 
▪ รุ่น  10  น ้าหนกั  65  กก. ขึ้นไป 

หญิง 
▪ รุ่น  1  น ้าหนกัไม่เกิน  29  กก.  
▪ รุ่น   9  น ้าหนกัเกิน  55  กก. แตไ่ม่เกิน  59  กก. (หญิง) 
▪ รุ่น  10  น ้าหนกั  59  กก. ขึ้นไป  

รุ่นเยาวชน อายุ 15-17  ปี 
 ชาย 
▪ รุ่น  1  น ้าหนกัไม่เกิน  45  กก.    
▪ รุ่น  10  น ้าหนกัเกิน  78  กก. ขึ้นไป  

หญิง 
▪ รุ่น  1  น ้าหนกัไม่เกิน  42  กก.   
▪ รุ่น  10  น ้าหนกัเกิน  68  กก. ขึ้นไป  
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รุ่นประชาชน อายุ 18 ปีขึน้ไป 
 ชาย 
▪ รุ่น  1  น ้าหนกัไม่เกิน  54  กก.  
▪ รุ่น  8  น ้าหนกัเกิน  87  กก. ขึ้นไป 

หญิง 
▪ รุ่น  1  น ้าหนกัไม่เกิน  46  กก. (หญิง) 
▪ รุ่น  8  น ้าหนกัเกิน  73  กก. ขึ้นไป 

 
วันเสาร์ ท่ี 1 เมษายน 2566 
เร่ิมการแข่งขัน 8.30 น.รุ่น  

รุ่นยวุชน อายุ 9-10  ปี ชายและหญิง 
▪ รุ่น  B  น ้าหนกัเกิน  23  กก. แต่ไม่เกิน  25  กก. 

รุ่นยวุชน อายุ 11-12  ปี ชายและหญิง 
▪ รุ่น  F  น ้าหนกัเกิน  38  กก. แต่ไม่เกิน  42  กก. 
▪ รุ่น  G  น ้าหนกัเกิน  42 กก.  แต่ไม่เกิน  46  กก. 

รุ่นยวุชน อายุ 12-14  ปี 
 ชาย 
▪ รุ่น  2  น ้าหนกัเกิน  33  กก. แต่ไม่เกิน  37  กก. 
▪ รุ่น  7  น ้าหนกัเกิน  53  กก. แต่ไม่เกิน  57  กก. 
▪ รุ่น  8  น ้าหนกัเกิน  57  กก. แต่ไม่เกิน  61  กก. 

หญิง 
▪ รุ่น  2  น ้าหนกัเกิน  29  กก. แต่ไม่เกิน  33  กก. 
▪ รุ่น  7  น ้าหนกัเกิน  47 กก. แต่ไม่เกิน  51  กก. 
▪ รุ่น  8  น ้าหนกัเกิน  51  กก. แต่ไม่เกิน  55  กก. 

รุ่นเยาวชน อายุ 15-17  ปี 
ชาย 

▪ รุ่น  2  น ้าหนกัเกิน  45  กก. แต่ไม่เกิน  48  กก. 
▪ รุ่น  7  น ้าหนกัเกิน  63  กก. แต่ไม่เกิน  68  กก. 
▪ รุ่น  8  น ้าหนกัเกิน  68  กก. แต่ไม่เกิน  73  กก. 
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หญิง 
▪ รุ่น  2  น ้าหนกัเกิน  42  กก. แต่ไม่เกิน  44  กก. 
▪ รุ่น  7  น ้าหนกัเกิน  55  กก. แต่ไม่เกิน  59  กก. 
▪ รุ่น  8  น ้าหนกัเกิน  59  กก. แต่ไม่เกิน  63  กก. 

 
รุ่นประชาชน อายุ 18 ปีขึน้ไป 
▪ รุ่น  2  น ้าหนกัเกิน  54  กก. แต่ไม่เกิน  58  กก. 
▪ รุ่น  7  น ้าหนกัเกิน  80  กก. แต่ไม่เกิน  87  กก. 

หญิง 
▪ รุ่น  2  น ้าหนกัเกิน  46  กก. แต่ไม่เกิน  49  กก. 
▪ รุ่น  7  น ้าหนกัเกิน  67  กก. แต่ไม่เกิน  73  กก. 

 
 
วันอาทิตย์ ท่ี 2 เมษายน 2566 
เร่ิมการแข่งขัน 8.30 น.รุ่น  

รุ่นยวุชน อายุ 9-10  ปี ชายและหญิง 
▪ รุ่น  C  น ้าหนกัเกิน  25  กก. แต่ไม่เกิน  27  กก. 
▪ รุ่น  D  น ้าหนกัเกิน  27  กก. แต่ไม่เกิน  29  กก. 

รุ่นยวุชน อายุ 11-12  ปี ชายและหญิง 
▪ รุ่น  B  น ้าหนกัเกิน  25  กก. แต่ไม่เกิน  28  กก. 

รุ่นยวุชน อายุ 12-14  ปี 
 ชาย 
▪ รุ่น  3  น ้าหนกัเกิน  37  กก. แตไ่ม่เกิน  41  กก. 
▪ รุ่น  4  น ้าหนกัเกิน  41  กก. แต่ไม่เกิน  45  กก. 

หญิง 
▪ รุ่น  3  น ้าหนกัเกิน  33  กก. แต่ไม่เกิน  37  กก. 
▪ รุ่น  4  น ้าหนกัเกิน  37 กก. แต่ไม่เกิน  41  กก. 

รุ่นเยาวชน อายุ 15-17  ปี 
ชาย 

▪ รุ่น  4  น ้าหนกัเกิน  51  กก. แต่ไม่เกิน  55  กก. 
หญิง 

▪ รุ่น  4  น ้าหนกัเกิน  46  กก. แต่ไม่เกิน  49  กก. 
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รุ่นประชาชน อายุ 18 ปีขึน้ไป 
ชาย 

▪ รุ่น  3  น ้าหนกัเกิน  58  กก. แตไ่ม่เกิน  63  กก. 
▪ รุ่น  6  น ้าหนกัเกิน  74  กก. แต่ไม่เกิน  80  กก. 

หญิง 
▪ รุ่น  3  น ้าหนกัเกิน  49  กก. แต่ไม่เกิน  53  กก. 
▪ รุ่น  6  น ้าหนกัเกิน  62  กก. แต่ไม่เกิน  67  กก. 

 
วันจันทร์ ท่ี 3 เมษายน 2566 
เร่ิมการแข่งขัน 8.30 น.รุ่น  

รุ่นยวุชน อายุ 9-10  ปี ชายและหญิง 
▪ รุ่น  F  น ้าหนกัเกิน  32  กก. แต่ไม่เกิน  36  กก. 
▪ รุ่น  G  น ้าหนกัเกิน  36  กก. แต่ไม่เกิน  40  กก. 
▪ รุ่น  H  น ้าหนกัเกิน  46  กก.ขึ้นไป 

รุ่นยวุชน อายุ 11-12  ปี ชายและหญิง 
▪ รุ่น  C  น ้าหนกัเกิน  28  กก. แต่ไม่เกิน  31  กก. 
▪ รุ่น  D  น ้าหนกัเกิน  31  กก. แตไ่ม่เกิน  34  กก. 
▪ รุ่น  E  น ้าหนกัเกิน  34  กก. แตไ่ม่เกิน  38  กก. 

รุ่นยวุชน อายุ 12-14  ปี 
 ชาย 
▪ รุ่น  6  น ้าหนกัเกิน  49  กก. แต่ไม่เกิน  53  กก. 

หญิง 
▪ รุ่น  6  น ้าหนกัเกิน  44 กก. แต่ไม่เกิน  47  กก. 

รุ่นเยาวชน อายุ 15-17  ปี 
ชาย 

▪ รุ่น  5  น ้าหนกัเกิน  55  กก. แต่ไม่เกิน  59  กก. 
หญิง 

▪ รุ่น  5  น ้าหนกัเกิน  49  กก. แต่ไม่เกิน  52  กก. 
รุ่นประชาชน อายุ 18 ปีขึน้ไป 

ชาย 
▪ รุ่น  4  น ้าหนกัเกิน  63  กก. แต่ไม่เกิน  68  กก. 

หญิง 
▪ รุ่น  4  น ้าหนกัเกิน  53  กก. แต่ไม่เกิน  57  กก. 
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วันองัคารท่ี 4 เมษายน 2566 
เร่ิมการแข่งขัน 8.30 น.รุ่น  

รุ่นยวุชน อายุ 9-10  ปี ชายและหญิง 
▪ รุ่น  A  น ้าหนกัไม่เกิน  23  กก.  
▪ รุ่น  E  น ้าหนกัเกิน  29  กก. แต่ไม่เกิน  32  กก. 

รุ่นยวุชน อายุ 11-12  ปี ชายและหญิง 
▪ รุ่น  A  น ้าหนกัไม่เกิน  25  กก. 
▪ รุ่น  H  น ้าหนกัเกิน  46  กก. ขึ้นไป 

รุ่นยวุชน อายุ 12-14  ปี 
 ชาย 
▪ รุ่น  5  น ้าหนกัเกิน  45  กก. แต่ไม่เกิน  49  กก. 

หญิง 
▪ รุ่น  5  น ้าหนกัเกิน  41 กก. แต่ไม่เกิน  44  กก. 

รุ่นเยาวชน อายุ 15-17  ปี 
ชาย 

▪ รุ่น  3  น ้าหนกัเกิน  48  กก. แต่ไม่เกิน  51  กก. 
▪ รุ่น  6  น ้าหนกัเกิน  59  กก. แต่ไม่เกิน  63  กก. 
▪ รุ่น  9  น ้าหนกัเกิน  73  กก. แต่ไม่เกิน  78  กก. 

หญิง 
▪ รุ่น  3  น ้าหนกัเกิน  44  กก. แต่ไม่เกิน  46  กก. 
▪ รุ่น  6  น ้าหนกัเกิน  52  กก. แต่ไม่เกิน  55  กก. 
▪ รุ่น  9  น ้าหนกัเกิน  63  กก. แต่ไม่เกิน  68  กก. 

รุ่นประชาชน อายุ 18 ปีขึน้ไป 
ชาย 

▪ รุ่น  5  น ้าหนกัเกิน  68  กก. แต่ไม่เกิน  74  กก. 
หญิง 

▪ รุ่น  5  น ้าหนกัเกิน  57  กก. แต่ไม่เกิน  62  กก. 
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      วนัท่ี.........เดือน...................พ.ศ. 2566 

 
ระเบียบปฏิบัต ิ

 
ชมรม/สโมสร.................................................................  

 

1. ขา้พเจา้ไดอ่้านระเบียบการแข่งขนัและระเบียบปฏิบติัเป็นท่ีเขา้ใจดีแลว้  
2. ขา้พเจา้ยนิดีท่ีจะปฏิบติัตามระเบียบการแข่งขนัทุกประการ 
3. ขา้พเจา้และนักกีฬาของขา้พเจา้จะร่วมการแข่งขนัดว้ยความมีน ้ าใจอนัดีงาม จะไม่สร้างปัญหาและ

ก่อใหเ้กิด อุปสรรค ขดัขวาง ในการการด าเนินการแข่งขนั 
4. หากขา้พเจา้และนกักีฬาไม่ปฏิบติัตามระเบียบ (ขอ้ 2 และ 3) ขา้พเจา้ยินดีท่ีจะให้สมาคมฯ พิจารณา

โทษตามสมควร 
5. กรณีเกิดการบาดเจ็บจากการแข่งขัน ข้าพเจ้ายินดีท่ีจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง โดยไม่เรียกร้อง

ค่าเสียหายจากสมาคมกีฬาเทควนัโดแห่งประเทศไทย 
  
 

ขอแสดงความนบัถือ  
 

 ลงช่ือ.................................................  
   
    (.......................................................)  

  ต าแหน่งผูจ้ดัการทีม 
 
***หมายเหตุ*** 

1. ขอให้ผู้จัดการทีมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนเพ่ือใช้เป็นหลกัฐาน  

2. ทางสมาคมฯ จะรับสมัคร เฉพาะทีม ท่ีแนบเอกสารฉบับนี้เท่านั้น 
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แบบฟอร์มรับค าประท้วง 
สมาคมกฬีาเทควันโดแห่งประเทศไทย 

 
วนัท่ี: ผูรั้บค าประทว้ง: 

 
เพศ                  ชาย                           หญิง รุ่นน ้าหนกั: 

 
นกักีฬาฝ่ายน ้าเงินช่ือ............................................. 

 
นกักีฬาฝ่ายแดงช่ือ.................................................. 

 
ไดรั้บค่าประทว้งจ านวน 3,000 บาท เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ลงช่ือ................................................................. 
 
รายละเอียดการประทว้ง 
กฎขอ้ท่ี..............................................................เร่ือง.................................................................................. 
รายละเอียด................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................... 
 
   ลงช่ือ................................................ผูป้ระทว้ง 
                  (                                       ) 
   ต าแหน่ง................................................... 

   ชมรม/สโมสร...........................................
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ก าหนดการการช่ังน ้าหนัก 

    วนัที่ 30 มนีาคม 2566 (ช่ังใน canteen)  
เวลา จุดช่ังน ้าหนกัที่ 1 จุดช่ังน ้าหนักท่ี 2 จุดช่ังน ้าหนักท่ี 3 จุดช่ังน ้าหนักท่ี 4 

10.00 -11.00 
รุ่นอาย ุ5- 6 ปี ชาย 

รุ่น A,B,C 
รุ่นอาย ุ5- 6 ปี ชาย 

 รุ่น D,E,F 
รุ่นอาย ุ5-6 ปี หญิง 

รุ่น A,B,C 
รุ่นอาย ุ5- 6 ปี หญิง 

รุ่น D,E,F 

11.00 -12.00 
รุ่นอาย ุ7-8 ปี ชาย 
รุ่น A,B,C,D 

รุ่นอาย ุ7-8 ปี ชาย 
รุ่น E,F,G,H 

รุ่นอาย ุ7-8 ปี หญิง 
 รุ่น A,B,C,D 

รุ่นอาย ุ7-8 ปี หญิง 
 รุ่น E,F,G,H  

13.00-14.00 
รุ่นอาย ุ12-14 ปี ชาย 

รุ่น 1 
รุ่นอาย ุ12-14 ปี ชาย 

รุ่น 9,10 
รุ่นอาย ุ12-14 ปี หญิง 

รุ่น 1 
รุ่นอาย ุ12-14 ปี หญิง 

รุ่น 9,10 

14.00 -15.00 
 

 
รุ่นอาย ุ15-17 ปี ชาย 

รุ่น 1,10 
 

รุ่นอาย ุ18 ปีขึ้นไป ชาย 
รุ่น 1,8 

 
รุ่นอาย ุ15-17 ปี หญิง 

รุ่น 1,10 
รุ่นอาย ุ18 ปีขึ้นไป หญิง 

รุ่น 1,8 

  
 
***ให้ผู้ฝึกสอนพานักกีฬามาช่ังน ้าหนักได้ (เฉพาะรุ่นอายุ 5-6 และ7-8 ปี เท่านั้น) ห้ามผู้ปกครองหรือบุคคลอ่ืนพานักกฬีามาช่ังโดยเดด็ขาด** 
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ก าหนดการการช่ังน ้าหนัก 

วนัที่ 31 มนีาคม 2566 (ช่ังใน canteen)  

เวลา จุดช่ังน ้าหนักท่ี 1 จุดช่ังน ้าหนักท่ี 2 จุดช่ังน ้าหนักท่ี 3 จุดช่ังน ้าหนักท่ี 4  

10.00 -11.00 
 

รุ่นอาย ุ9-10 ปี ชาย 
รุ่น B 

รุ่นอาย ุ9-10 ปี ชาย   

 
รุ่นอาย ุ9-10 ปี  หยงิ 

รุ่น B 
รุ่นอาย ุ9-10 ปี หญิง  

 

11.00 -12.00 
 

รุ่นอาย ุ12-14 ปี ชาย 
รุ่น 2 

 
รุ่นอาย ุ12-14 ปี ชาย 

รุ่น 7,8 
รุ่นอาย ุ12-14 ปี หญิง 

รุ่น 2 

 
รุ่นอาย ุ12-14 ปี หญิง 

รุ่น 7,8 

 

13.00 -14.00 
 

รุ่นอาย ุ15-17 ปี ชาย 
รุ่น 2,7,8  

 
รุ่นอาย ุ18 ปีขึ้นไป ชาย 

รุ่น 2 , 7 

 
รุ่นอาย ุ15-17 ปี หญิง 

รุ่น 2,7,8  

 
รุ่นอาย ุ18 ปีขึ้นไป หญิง 

รุ่น 2 , 7 

 

 

14.00 -15.00 
 

รุ่นอาย ุ11-12 ปี ชาย 
รุ่น F 

 
รุ่นอาย ุ11-12 ปี ชาย  

 รุ่น G 

 
รุ่นอาย ุ11-12 ปี  หญิง 

รุ่น F 

 
รุ่นอาย ุ11-12 ปี หญิง 

รุ่น G 

 

 
 
***ให้นักกฬีามาช่ังน ้าหนักด้วยตนเอง ห้ามผู้ฝึกสอน ผู้ปกครองหรือบุคคลอ่ืนพานักกฬีามาช่ังโดยเดด็ขาด*** 
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ก าหนดการการช่ังน ้าหนัก 

วนัที่ 1 เมษายน 2566 (ช่ังใน canteen)  

เวลา จุดช่ังน ้าหนักท่ี 1 จุดช่ังน ้าหนักที ่2 จุดช่ังน ้าหนักท่ี 3 จุดช่ังน ้าหนักท่ี 4  

10.00 -11.00 
รุ่นอาย ุ9-10 ปี ชาย 

รุ่น C 
รุ่นอาย ุ9-10 ปี ชาย  

 รุ่น D 
รุ่นอาย ุ9-10 ปี  หญิง 

รุ่น C 
รุ่นอาย ุ9-10 ปี หญิง 

รุ่น D 
 

11.00 -12.00 
 

รุ่นอาย ุ12-14 ปี ชาย 
รุ่น 3 

 
รุ่นอาย ุ12-14 ปี ชาย 

รุ่น 4 
รุ่นอาย ุ12-14 ปี หญิง 

รุ่น 3 

 
รุ่นอาย ุ12-14 ปี หญิง 

รุ่น 4 

 

13.00 -14.00 
 

รุ่นอาย ุ15-17 ปี ชาย 
รุ่น 4  

 
รุ่นอาย ุ18 ปีขึ้นไป ชาย 

รุ่น 3,6 
รุ่นอาย ุ15-17 ปี หญิง 

รุ่น 4  

รุ่นอาย ุ18 ปีขึ้นไป หญิง 
รุ่น 3,6 

 

 

14.00 -15.00 
 

รุ่นอาย ุ11-12 ปี ชาย 
รุ่น B 

รุ่นอาย ุ11-12 ปี ชาย   

 
รุ่นอาย ุ11-12 ปี  หญิง 

รุ่น B 

 
รุ่นอาย ุ11-12 ปี หญิง  

 

 
***ให้นักกฬีามาช่ังน ้าหนักด้วยตนเอง ห้ามผู้ฝึกสอน ผู้ปกครองหรือบุคคลอ่ืนพานักกฬีามาช่ังโดยเดด็ขาด*** 
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ก าหนดการการช่ังน ้าหนัก 

วนัที่ 2 เมษายน 2566 (ช่ังใน canteen)  

เวลา จุดช่ังน ้าหนักท่ี 1 จุดช่ังน ้าหนักท่ี 2 จุดช่ังน ้าหนักท่ี 3 จุดช่ังน ้าหนักท่ี 4  

10.00 -11.00 
รุ่นอาย ุ9-10 ปี ชาย 

รุ่น F 
รุ่นอาย ุ9-10 ปี ชาย  

 รุ่น G,H 
รุ่นอาย ุ9-10 ปี  หญิง 

รุ่น F 
รุ่นอาย ุ9-10 ปี หญิง 

รุ่น G,H 
 

11.00 -12.00 
รุ่นอาย ุ12-14 ปี ชาย 

รุ่น 6 
รุ่นอาย ุ12-14 ปี ชาย  รุ่นอาย ุ12-14 ปี หญิง 

รุ่น 6 
รุ่นอาย ุ12-14 ปี หญิง  

 

13.00 -14.00 
 

รุ่นอาย ุ15-17 ปี ชาย 
รุ่น 5  

 
รุ่นอาย ุ18 ปีขึ้นไป ชาย 

รุ่น 4 

 
รุ่นอาย ุ15-17 ปี หญิง 

รุ่น 5  

รุ่นอาย ุ18 ปีขึ้นไป หญิง 
รุ่น 4 

 

 

14.00 -15.00 
รุ่นอาย ุ11-12 ปี ชาย 

รุ่น C,D 
รุ่นอาย ุ11-12 ปี ชาย  

 รุ่น E 
รุ่นอาย ุ11-12 ปี  หญิง 

รุ่น C,D 
รุ่นอาย ุ11-12 ปี หญิง 

รุ่น E 
 

 

***ให้นักกฬีามาช่ังน ้าหนักด้วยตนเอง ห้ามผู้ฝึกสอน ผู้ปกครอง หรือบุคคลอ่ืนพานักกฬีามาช่ังโดยเดด็ขาด*** 
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ก าหนดการการช่ังน ้าหนัก 

 

วนัที่ 3 เมษายน 2566 (ช่ังใน canteen)  

เวลา จุดช่ังน ้าหนักท่ี 1 จุดช่ังน ้าหนักท่ี 2 จุดช่ังน ้าหนักท่ี 3 จุดช่ังน ้าหนักท่ี 4  

10.00 -11.00 
รุ่นอาย ุ9-10 ปี ชาย 

รุ่น A 
รุ่นอาย ุ9-10 ปี ชาย  

 รุ่น E 
รุ่นอาย ุ9-10 ปี  หญิง 

รุ่น A 
รุ่นอาย ุ9-10 ปี หญิง 

รุ่น E 
 

11.00 -12.00 
รุ่นอาย ุ12-14 ปี ชาย 

รุ่น 5 
รุ่นอาย ุ12-14 ปี ชาย  รุ่นอาย ุ12-14 ปี หญิง 

รุ่น 5 
รุ่นอาย ุ12-14 ปี หญิง  

 

13.00 -14.00 
 

รุ่นอาย ุ15-17 ปี ชาย 
รุ่น 3,6,9  

 
รุ่นอาย ุ18 ปีขึ้นไป ชาย 

รุ่น 5 

 
รุ่นอาย ุ15-17 ปี หญิง 

รุ่น 3,6,9  

รุ่นอาย ุ18 ปีขึ้นไป หญิง 
รุ่น 5 

 

 

14.00 -15.00 
รุ่นอาย ุ11-12 ปี ชาย 

รุ่น A 
รุ่นอาย ุ11-12 ปี ชาย  

 รุ่น H 
รุ่นอาย ุ11-12 ปี  หญิง 

รุ่น A 
รุ่นอาย ุ11-12 ปี หญิง 

รุ่น H 
 

 

***ให้นักกฬีามาช่ังน ้าหนักด้วยตนเอง ห้ามผู้ฝึกสอน ผู้ปกครอง หรือบุคคลอ่ืนพานักกฬีามาช่ังโดยเดด็ขาด*** 
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ขั้นตอนการปฏิบัติในการช่ังน ้าหนักและข้อปฏิบัติเพิม่เติม 
 

1. ในกรณีเด็กเล็ก รุ่นอายุ 5-6 ปี และ 7-8 ปี  สมาคมฯ อนุญาตให้ผูฝึ้กสอนพานักกีฬาเขา้ไปในบริเวณ

ชัง่น ้าหนกัเท่านั้น (ไม่อนุญาตใหผู้ป้กครองหรือบุคคลอ่ืน พานกักีฬาเขา้ไปในบริเวณชัง่น ้าหนกั)   

1.1 ก าหนดให้บริเวณชั่งน ้ าหนักมีทางเข้า และทางออกหน่ึงจุด  และจะมีเจ้าหน้าท่ีประจ าจุด

ตลอดเวลา 

1.2  เม่ือผ่านเขา้ไปในบริเวณชัง่น ้ าหนกัแลว้ จะไม่อนุญาตใหอ้อกจากบริเวณชัง่น ้าหนกัโดยเด็ดขาด  

ยกเวน้ในกรณีท่ีมีการชัง่น ้าหนกัเสร็จเรียบร้อยแลว้ 

1.3 ในกรณีเด็กเล็ก จะไม่ได้รับการอนุญาตให้ออกจากบริเวณชั่งน ้ าหนัก โดยเด็ดขาด ถ้าไม่มี 

ผูฝึ้กสอนพาออกจากบริเวณชัง่น ้าหนกั 

1.4 เม่ือเข้าไปในบริเวณชั่งน ้ าหนักแล้ว กรณีท่ีเด็กพลัดหลงกับผู ้ฝึกสอน ให้เด็กรอท่ีประตูทาง 

เขา้-ออก จะมีเจา้หนา้ท่ีไปสอบถาม แลว้พาไปส่งผูฝึ้กสอน 

1.5 ภายในบริเวณชั่งน ้ าหนัก จะมีเจ้าหน้าท่ีเพียงพอ ส าหรับดูแลและอ านวยความสะดวกให้กับ

นกักีฬาท่ีมาท าการชัง่น ้าหนกั 

2. หา้มไม่ใหผู้ป้กครองหรือนกักีฬาท่ีไม่ไดล้งแข่งขนัลงมาในสนามแข่งขนัโดยเด็ดขาด 

3. หา้ม น าโต๊ะ เกา้อ้ี หรือเส่ือเขา้มาปูในสนามและบริเวณโดยรอบโดยเด็ดขาด 

4. หา้มรับประทานอาหาร และประกอบอาหารในบริเวณสนามและบริเวณโดยรอบโดยเด็ดขาด 

5. หา้มน าเคร่ืองดนตรีท่ีมีเสียงดงัรบกวน เขา้มาตีหรือเป่า ในบริเวณสนามโดยเด็ดขาด 

6. เม่ือส้ินสุดการแข่งขนันักกีฬาและผูฝึ้กสอนจะตอ้งออกนอกสนามแข่งขนัทนัที ห้ามนั่งหรือยนือยู ่

ในสนาม 

7. ขอความร่วมมือทุกท่านช่วยกนัรักษาความสะอาดในบริเวณสนามและบริเวณโดยรอบ ทิ้งขยะลงถงั

ขยะทุกคร้ัง 

8. ขอความร่วมมือทุกท่านใส่หนา้กากอนามยัและเวน้ระยะห่าง  

9. ขอความร่วมมือทุกท่านใหค้วามร่วมมือกบัฝ่ายจดัการแข่งขนัของสมาคมฯ อยา่งเต็มท่ี กรณีฝ่าฝืนไม่

ปฏิบัติตามท่ีสมาคมฯ ขอความร่วมมือ  จะต้องถูกลงโทษจากสมาคมฯ ห้ามทีมหรือนักกีฬา  

ผูฝึ้กสอนและผูป้กครองเขา้ร่วมการแข่งขนัในปีต่อไป เป็นเวลา 2 ปี 

  

 


