
 

 

ระเบียบและข้อบังคบั 

การแข่งขนักฬีา เทควนัโด ชิงชนะเลศิแห่งจังหวดัชลบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2565  

ประเภทต่อสู้ และ ท่าร า 
 

   

เพื่อใหก้ารด าเนินการแข่งขนักีฬา เทควนัโด ชิงชนะเลิศแห่งจงัหวดัชลบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2565   
ประเภทต่อสู้  เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย จึงเห็นควรก าหนดระเบียบ    และ     ขอ้บงัคบัการแข่งขนักีฬา 
 เทควนัโด  ข้ึนดงัน้ี  
 
ข้อ 1 ประเภทการแข่งขัน  
การแข่งขนัน้ีเรียกวา่  “การแข่งขันกฬีา เทควนัโด ชิงชนะเลศิจังหวดัชลบุรี ประจ าปี 2565 ประเภทต่อสู้ ”  
โดยมีก าหนดการแข่งขนัในระหวา่งวนัท่ี  26-27 สิงหาคม 2565  
ณ  ลานเอนกประสงค ์อาคารยอห์นเมร่ี โรงเรียนอสัสัมชญัศรีราชา 
 
 ข้อ 2 คณะกรรมการอ านวยการจัดการแข่งขัน  

การกีฬาแห่งประเทศไทย จงัหวดัชลบุรี  
สมาคมกีฬาแห่งจงัหวดัชลบุรี 
ชมรมเทควนัโดจงัหวดัชลบุรี 
 

ข้อ 3 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
สมาคมกีฬาแห่งจงัหวดัชลบุรี 
คณะกรรมการชมรมเทควนัโดจงัหวดัชลบุรี 
 

ข้อ 4 ประเภทจัดการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท  
- ประเภทเคียวรูกิเด่ียว  
- ประเภทพุมเซ่ เด่ียว 
 
 
 



 ประเภท ยุวชน ชาย -หญิง อายุ 9-10 ปี ( พ.ศ.2555–2556)  

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.  
 

 ประเภท ยุวชน ชาย – หญงิ อายุ 11 – 12 ปี ( พ.ศ.2553–2554)  

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. แต่ไม่เกิน 42 กก.  

 ประเภท ยุวชน หญงิ  อายุ 12 – 14 ปี ( พ.ศ. 2551 - 2553 )  

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. แต่ไม่เกิน 47 กก.  

7. รุ่น 7 น ้าหนกัเกิน 47 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.  

8. รุ่น 8 น ้าหนกัเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.  

 ประเภท ยุวชน ชาย  อายุ 12 – 14 ปี (  พ.ศ. 2551-2553 )  

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.  

 ประเภท เยาวชน หญงิ (Junior) อายุ 15 – 17 ปี ( พ.ศ.2548-2550)  

1. รุ่นน ้าหนกัไม่เกิน 42 กก.  

2. รุ่นน ้าหนกัเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 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. แต่ไม่เกิน 55 กก.  

7. รุ่นน ้าหนกัเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.  

8. รุ่นน ้าหนกัเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.  

 ประเภท เยาวชน ชาย (Junior) อายุ 15 – 17 ปี ( พ.ศ. 2548 -2550)  

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.  

 

ข้อ 6 คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขันเคียวรูกเิดี่ยว  

6.1 ตอ้งเป็นนกักีฬา เพศชาย  เพศหญิง  สัญชาติไทยเท่านั้น  

6.2 รุ่นอายไุม่เกิน 11 ปี, 12 – 14  ปี และ  15 – 17 ปี  
6.3 ตอ้งสมคัรเขา้แข่งขนัในนามของสถาบนั/สโมสร/ชมรม  
6.4 นกักีฬา 1 คน มีสิทธ์ิเขา้แข่งขนั ประเภทเคียวรูกิเด่ียว หรือ พุมเซ่ไดเ้พียง 1 รุ่นเท่านั้น 
6.5 จะตอ้งเป็นนกักีฬาท่ีเกิดภายในจงัหวดัชลบุรีหรือเรียนในจงัหวดัชลบุรี เท่านั้น 
 



ข้อ 7 หลกัฐานการรับสมัคร เคียวรูกเิดี่ยว   ประกอบด้วย 
7.1 รูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแวน่ตาด า ขนาด 1 น้ิว จ านวน 2 รูป  

7.2 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และพร้อมแสดงตัวจริงในวนัช่ังน า้หนัก (กรณียงัไม่มีบตัรประจ าตวั 
ประชาชน ใหใ้ชส้ าเนาสูติบตัร หรือส าเนาทะเบียนบา้น พร้อมแสดงตัวจริงในวันช่ังน า้หนักเช่นกนั)  
จ  านวน 1 ใบ  
7.3 ในการสมคัรของแต่ละทีมจะตอ้งแนบ ใบระเบียบพร้อมแนบส่ง 
7.4 คณะกรรมการจดัการแข่งขนัฯ มีสิทธ์ิปฏิเสธใบสมคัรของนกักีฬาบางคน หรือทั้งทีมไดใ้น กรณีส่ง
หลกัฐานการสมคัรไม่ถูกตอ้ง  หรือ ไม่ครบ  
7.5 หากตรวจเอกสารหลกัฐานพบวา่คุณวฒิุ และอาย ุเป็นเทจ็จะตอ้งถูกลงโทษตามระเบียบการแข่งขนัของ
สมาคมฯ โดยหา้มเขา้ร่วมการแข่งขนัท่ีสมาคมฯ รับรองเป็นระยะเวลา 2-5 ปี  

 

ข้อ 8 กติกาการแข่งขัน เคียวรูกปิระเภทเดี่ยว  

8.1 ใชก้ติกาการแข่งขนัสากลของสหพนัธ์เทควนัโดโลกฉบบัปัจจุบนั ท่ีสมาคมฯประกาศใช ้ 
8.2 ชุดการแข่งขนัใชต้ามกติกาการแข่งขนั เทควนัโดสากล (DOBOK)  
8.3 ผูส้มคัรเขา้ร่วมแข่งขนั15-17ปีทั้งชาย-หญิง ตอ้งมีคุณวุฒิทางเทควนัโดสายด าข้ึนไป 
8.4 สนามแข่งขนัแปดเหล่ียม  
8.5 การแข่งขนัใชเ้กราะ เฮดการ์ด ไฟฟ้า และอุปกรณ์ตดัสินไฟฟ้า KP&Pโดยการตดัสินของ 
      กรรมการถือ เป็นการส้ินสุด  
8.6 นกักีฬา1คน มีสิทธ์ิสมคัรแข่งขนัเคียวรูกิประเภทเด่ียว ไดเ้พียง 1รุ่น เท่านั้น 

8.7 ใชว้ธีิการแข่งขนัแบบแพค้ดัออก (single-elimination tournament )  
8.8 ก าหนดเวลาการแข่งขนัรอบแรกถึงรอบชิงชนะเลิศ 3 ยก ๆ ละ 2 นาที   พกั 1 นาที  
8.9 การขอใชสิ้ทธ์ิ VDO Replay ตามกติกาการแข่งขนัสากลของสหพนัธ์เทควนัโดโลกฉบบั 
       ปัจจุบนัท่ีสมาคมฯ ประกาศใช ้ 
8.10 ไม่มีการชิงต าแหน่งท่ี 3  โดยใหมี้ต าแหน่งท่ี 3  ร่วมกนั  2  คน  

8.11ใหน้กักีฬารายงานตวัท่ีโตะ๊รายงานตวัก่อนการแข่งขนั15 นาที  หากไม่มารายงานตวัหรือไม่ 
       ปฏิบติัตามทางคณะกรรมการจดัการแข่งขนัจะท าการตดัสิทธ์ิออกจากการแข่งขนัทนัที  
8.12 ก่อนถึงก าหนดการแข่งขนัในคู่นั้นๆ  นกักีฬาจะตอ้งผา่นการตรวจอุปกรณ์จากคณะกรรมการ  
       ก่อนลงสู่สนามการแข่งขนั  
 



ข้อ 9.อุปกรณ์การแข่งขัน ประเภทเคียวรูกินักกฬีาต้องปฏิบัติตามต่อไปนี ้ 

9.1 นกักีฬา ตอ้งใส่ สนบัแขน สนบัขา ซา้ย-ขวา  
9.2 นกักีฬา ตอ้งใส่ เกราะ/เฮดการ์ด แดง หรือ น ้าเงิน ตามสายแข่งขนัเท่านั้น และเป็นอุปกรณ์  
      ส่วนกลางโดยคณะกรรมการจดัการแข่งขนัจดัเตรียมไวใ้ห ้
9.3 นกักีฬา ชาย ตอ้งใส่กระจบั , นกักีฬาหญิงเห็นตามสมควร  
9.4 นกักีฬา ตอ้งใส่ ฟันยางแบบใส หรือสีขาวเท่านั้น 

  9.5 นกักีฬาตอ้งใส่ถุงมือ และ ถุงเทา้ Electronic KP&Pโดยนกักีฬาตอ้งเตรียมมาเอง  
  

ข้อ 10 กติกาการแข่งขันพมุเซ่  
10.1 ใชก้ติกาของ World Taekwondo (WT) หรือ กติกาท่ีสมาคมกีฬาเทควนัโดแห่งประเทศไทย 
ประกาศใช ้ณ ปัจจุบนั  

10.2 ใชว้ธีิการแข่งขนัแบบเรียงล าดบั (Ranking) แต่ละคน/ทีม แลว้น าคะแนนมาจดัอนัดบัโดยเรียง
อนัดบั 1 – 4 เพื่อจดัล าดบัหาผูช้นะ  
10.3 ผูแ้ข่งขนัสามารถลงแข่งขนัไดไ้ม่จ  ากดัขั้นสาย 
10.4 สามารถลงแข่งขนัไดไ้ม่เกิน 1 รุ่นอายุ 

ข้อ 11 ท่าร าทีใ่ช้ในการแข่งขัน ประเภท เดี่ยว  

 อายไุม่เกิน 11 ปี ท่าร าท่ี 3 – 8 (จบัฉลาก 1 ท่าร า) 
 อาย ุ12 – 14 ท่าร า Taegeuk 4 – Koryo (จบัฉลาก 1 ท่าร า) 

อาย ุ15 – 17  ท่าร า Taegeuk 6 – Taebeak (จบัฉลาก 1 ท่าร า) 

***หมายเหตุ** * 
◼ นกักีฬาตอ้งน าอุปกรณ์มาเอง   เช่น   สนบัแขน  สนบัขา   กระจบั   ฟันยาง   ถุงมือและถุงเทา้  

Electronic KP&P อุปกรณ์ตอ้งไดรั้บการตรวจสอบมาตรฐานจากสมาคมฯ จากฝ่ายตรวจสอบก่อนลง
แข่งขนั 

◼  อุปกรณ์เพิม่เติมท่ีสามารถใส่ลงแข่งขนัได ้1. สนบั เข่า  สนบัศอก (ตอ้งเป็นวสัดุท่ีไม่มีวสัดุแขง็ เช่น 
โลหะพลาสติก) – อุปกรณ์นกักีฬาตอ้งใส่ใหค้รบตามระเบียบการแข่งขนัน้ี  

◼ หา้มดดัแปลงอุปกรณ์ถุงเทา้ Electronic KP&P ท่ีใชใ้นการแข่งขนัโดยเด็ดขาด 
 
 
 
 



** นักกฬีารุ่นต่อไปนีใ้ห้ใช้เกราะไฟฟ้า KP&P ในการแข่งขัน  

- รุ่นอาย ุ9-10 ปี - รุ่นอาย ุ15-17 ปี 
 

**ในการช่ังน า้หนัก จะท าการช่ังน า้หนักในวนัศุกร์ที ่ 26 สิงหาคม 2565 

     เวลา 16.00 - 18.00 น.   

***  จะไม่มกีารช่ังน า้หนักในเวลาเช้าของวนัแข่งขนั (วนัที ่ 27 สิงหาคม 2565) โดยเดด็ขาด*** 

 

▪ สามารถสมคัรได้ที ่ www…………………และส่งใบสมคัรกบัแผงรูปตามระเบียบการ 
ได้ที ่ “สมาคมกฬีาแห่งจังหวดัชลบุรี”    ก่อนวนัที ่ ...................................................... 

 

 


