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ระเบียบการแข่งขันเทควนัโด 
กฬีาเยาวชนแห่งชาติ  คร้ังที่  33  (พ.ศ.2560) “ชุมพร – ระนองเกมส์ 

ณ จังหวดัชุมพร 
*********** 

1. สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย 
นายกสมาคม  ผูช่้วยศาสตราจารย ์พมิล  ศรีวกิรม ์
เลขาธิการสมาคม  ดร.สมคิด   ป่ินทอง 
สถานที่ติดต่อ  สมาคมเทควนัโดแห่งประเทศไทย      
    อาคารอเนกประสงค ์(ศูนยฝึ์กกีฬาเทควนัโด)  

การกีฬาแห่งประเทศไทย  ถนนรามค าแหง  แขวงหวัหมาก   
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  10240 

    โทรศพัท ์0-2369 -1518  / โทรสาร  0-2319-3869 
2. คณะกรรมการด าเนินการแข่งขัน 

ประธานฝ่ายกีฬาเทควนัโดของจงัหวดัเจา้ภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ประธานกรรมการ 
ผูแ้ทนสมาคมเทควนัโดแห่งประเทศไทย  (1  คน)   รองประธานกรรมการ 
ผูจ้ดัการทีมหรือผูแ้ทนภาค ๆ ละ  1  คน    กรรมการ 
ผูแ้ทนฝ่ายเทคนิคสมาคมเทควนัโด  (1  คน)    กรรมการ 
ผูแ้ทนฝ่ายจดัการแข่งขนัสมาคมเทควนัโด  (1  คน)   กรรมการ 
บุคคลที่จงัหวดัเจา้ภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งตั้ง   กรรมการ 
บุคคลที่จงัหวดัเจา้ภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งตั้ง   กรรมการและเลขานุการ 
บุคคลที่จงัหวดัเจา้ภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติแต่งตั้ง   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

3. คณะกรรมการพิจารณาการประท้วง 
ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัการกีฬาแห่งประเทศไทย วา่ดว้ยการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ  พ.ศ.2550 

4. ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 
4.1 ให้ใชข้อ้บงัคบัการกีฬาแห่งประเทศไทย วา่ดว้ยการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ  พ.ศ.2550 
4.2 ใหใ้ชก้ติกาการแข่งขนัเทควนัโดสากล  (The World Taekwondo Federation :  WTF)  ฉบบั 
ปัจจุบนัที่สมาคมเทควนัโดแห่งประเทศไทยใหก้ารรับรองและประกาศใช ้ทั้งต่อสู ้และพมุเซ่ 

5 คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
ผูส้มคัรเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังที่ 33 (พ.ศ.2560) “ ชุมพร – ระนองเกมส”์ ตอ้งมี
คุณสมบตัิและหลกัเกณฑ ์ ดงัน้ี 
5.1 เป็นนกักีฬาเทควนัโดที่มีคุณวฒิุตั้งแต่สายด าหรือสายด าแดงทีไ่ดรั้บการรับรองจากคุกคิวอน หรือ 

WTF เป็นตน้ไป  ทั้งต่อสู ้และพมุเซ่ 
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5.2 เป็นนกักีฬาสมคัรเล่น(หา้มนกักีฬามวยไทยอาชีพที่ขึ้นทะเบียนกบัส านกังานคณะกรรมการกีฬามวย  
ลงท าการแข่งขนั) 

5.3 มีสญัชาติไทย  
5.4 ขึ้นทะเบียนนกักีฬาตามระเบียบการกีฬาแห่งประเทศไทย 
5.5 ไม่เป็นนกักีฬาทีอ่ยูใ่นระยะเวลาที่สมาคมเทควนัโดแห่งประเทศไทย  หรือประธานกรรมการ  

อ านวยการแข่งขนั  หรือ  กกท. ลงโทษใหพ้กัการแข่งขนั 
5.6 ตอ้งเป็นผูท้ี่มีอายไุม่เกิน 18 ปี  (เกิดปี  พ.ศ. 2542)  และประเภทรุ่นคาเด็ท อายไุม่เกิน 14  ปี             

(เกิดปี พ.ศ.2546)  
5.7 หา้มนกักีฬาลงท าการแข่งขนัในชนิดและประเภทกีฬาต่อสูเ้กินกวา่ 1 ชนิดกีฬาตามประกาศ  

             การกีฬาแห่งประเทศไทย ลงวนัที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555 

6. ประเภทการแข่งขัน  แบ่งเป็น 5  ประเภท 
6.1  ประเภทต่อสู้  (Kyorugi) 
       ชาย 

 1. รุ่นไม่เกิน  45  กก. น ้ าหนกัไม่เกิน 45 กก. 
 2.รุ่นไม่เกิน  48  กก. มากกวา่ 45  กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. 
 3.รุ่นไม่เกิน  51  กก. มากกวา่ 48  กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. 
 4. รุ่นไม่เกิน 55 กก. มากกวา่ 51 กก.  แต่ไม่เกิน 55  กก. 
 5. รุ่นไม่เกิน  59  กก. มากกวา่ 55  กก. แต่ไม่เกิน 59 กก. 
 6. รุ่นไม่เกิน  63  กก. มากกวา่ 59  กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. 
 7. รุ่นไม่เกิน 68  กก. มากกวา่ 63  กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. 
 8. รุ่นไม่เกิน 73  กก. มากกวา่ 68  กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. 

 9. รุ่นไม่เกิน 78  กก. มากกวา่ 73 กก.  แต่ไม่เกิน 78 กก. 
 10. รุ่น 78 กก. ขึ้นไป 
 หญิง 
 1.รุ่นไม่เกิน  42  กก. น ้ าหนกัไม่เกิน 42 กก 

2. รุ่นไม่เกิน 44 กก. มากกวา่ 42 กก.  แต่ไม่เกิน 44 กก. 
 3.รุ่นไม่เกิน  46  กก. มากกวา่ 44  กก. แต่ไม่เกิน 46 กก. 
 4.รุ่นไม่เกิน  49  กก. มากกวา่ 46  กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. 
 5.รุ่นไม่เกิน  52  กก. มากกวา่ 49  กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. 
 6.รุ่นไม่เกิน  55  กก. มากกวา่ 52  กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. 
 7.รุ่นไม่เกิน  59  กก. มากกวา่ 55  กก. แต่ไม่เกิน 59 กก. 
 8.รุ่นไม่เกิน  63  กก. มากกวา่ 59  กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. 
 9.รุ่นไม่เกิน  68  กก. มากกวา่ 63  กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. 

 10.รุ่น 68  กก.ขึ้นไป 
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6.2 ประเภทต่อสู้ทีม 5 คน 

       ชาย     
น ้ าหนกัตั้งแต่ 45 กก. ขึ้นไป  ถึงน ้ าหนกัไม่เกิน 63  กก. น ้ าหนกัรวมทั้งทีม 5 คน ตอ้งไม่เกิน 290  กก. 

 หญิง 
 น ้ าหนกัตั้งแต่ 42 กก. ขึ้นไป ถึงน ้ าหนกัไม่เกิน 55 กก.น ้ าหนกัรวมทั้งทีม 5 คน ตอ้งไม่เกิน 270 กก.

 หมายเหตุ ประเภททีมต่อสู ้อนุญาตใหน้กักีฬาทั้งทีมใส่ชุดสีแดง หรือสีน ้ าเงิน เขา้ท าการแข่งขนั
ตามสายการแข่งขนัได ้ 
6.3  ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท 

 ชาย 
1. รุ่นไม่เกิน 33  กก. 
2. รุ่นไม่เกิน 37 กก.  มากกวา่ 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก. 
3. รุ่นไม่เกิน 41 กก.  มากกวา่ 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก. 

              หญิง  
1. รุ่นไม่เกิน 29  กก. 
2. รุ่นไม่เกิน 33 กก.  มากกวา่ 29 กก.  แต่ไม่เกิน 33 กก. 
3. รุ่นไม่เกิน 37 กก.  มากกวา่ 33 กก.  แต่ไม่เกิน 37 กก. 
6.4 ประเภทพุมเซ่ (Poomsae) 
1. ประเภทพมุเซ่เด่ียว ชาย (ชาย 1 คน) 
2. ประเภทพมุเซ่เด่ียว หญิง (หญิง 1 คน) 
3. ประเภทพมุเซ่คู่ผสม ชาย-หญิง (ชาย 1 คน หญิง 1 คน) 
4. ประเภทพมุเซ่ทีมชาย (ชาย 3 คน) 
5.  ประเภทพมุเซ่ทีมหญิง (หญิง 3 คน) 

6.5  ประเภทพุมเซ่ ฟรีสไตล์  
1.  ประเภทเด่ียวชาย 
2.  ประเภทเด่ียวหญิง 

             หมายเหตุ   
1.  เป็นนกักีฬาที่ผา่นการคดัเลือกเป็นตวัแทนภาค 
2. ประเภทต่อสู ้รุ่นเยาวชน อายไุม่เกิน 18 ปี เกิดปี 2542  เป็นตน้ไป 
3. ประเภทต่อสูรุ่้นคาเด็ท อายไุม่เกิน 14 ปี  เกิดปี 2546  เป็นตน้ไป 
4. ประเภทพมุเซ่ทั้ง 2 ประเภท อายไุม่เกิน 18 ปี  เกิดปี พ.ศ.2542  เป็นตน้ไป 
5. ประเภทต่อสูทุ้กประเภทใหน้กักีฬาลงแข่งขนัไดเ้พยีง 1 รุ่น เท่านั้น  ทั้งบุคคลเด่ียว และ

ประเภททีม ชาย – หญิง 
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6. ประเภทพมุเซ่ ทัว่ไป และประเภทพมุเซ่ฟรีสไตลใ์หน้กักีฬา 1 คน สามารถลงท าการแข่งขนั
ไดไ้ม่เกิน  1  รายการ เท่านั้น ให้เลือกเอาอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

7.จ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
 ระดับจังหวัด 

 7.1  ประเภทต่อสูบุ้คคลเด่ียว ชาย – หญิง  ทุกประเภท แต่ละจงัหวดัส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการ    
                     คดัเลือกไดจ้งัหวดัละ 26 คน (ชาย 13 คน   หญิง 13 คน)  
 7.2  ประเภทต่อสูท้ีมระดบัจงัหวดัส่งใหน้กักีฬาไดท้ีมละ ชาย 5 คน  หญิง 5 คน  รวม 10 คน

 7.3  ประเภทพมุเซ่ทัว่ไป และประเภทอิสระส่งนกักีฬาได ้12 คน  (ชาย 6 คน  หญิง 6 คน)  
 7.4  รวมนกักีฬาในระดบัจงัหวดั ชาย และหญิง จ  านวน 48 คน 
 7.5  ผูฝึ้กสอน และผูจ้ดัการทีม จงัหวดัละ 4 คน 
  ระดับภาค  การคดัเลือกทุกประเภทเอาเฉพาะนกักีฬารุ่นละ 3 คน  ประเภทเด่ียว ประเภททีมได ้2 ทีม 

และคู่ผสมได ้3 คู่  
 7.6  ประเภทต่อสูบุ้คคลเด่ียวชาย และ หญิง ทุกประเภท คดัเลือก ไดรุ่้นละ 3 คน (ชาย 39 คน     
                    หญิง 39 คน)  รวมนกักีฬา 78  คน 
 7.7  ประเภทต่อสูท้ีมชาย ทีมหญิง ได ้2 ทีมชาย 10 คน 2 ทีม หญิง 10 คน  รวม 20 คน  
 7.8  ประเภทพมุเซ่ทัว่ไป 
   -  เด่ียวชาย 3 คน  
   -  เด่ียวหญิง 3 คน 
   -  คู่ผสม 3 คู่  ชาย 3 คน หญิง 3 คน  รวม 6 คน 
   -  ประเภททีม 4 ทีม  ทีมชาย 2 ทีม  6 คน  ทีมหญิง 2 ทีม  6 คน  รวมนกักีฬา 12 คน 
   -  รวมนกักีฬา 24 คน 
 7.9  ประเภทพมุเซ่ฟรีสไตล ์
   -  เด่ียวชาย 3 คน 
   -  เด่ียวหญิง 3 คน 

 รวมนกักีฬา 6 คน  
7.10  ระดบัภาคเจา้หนา้ที่ประจ าทีม 20 คน ต่อภาค แต่ละจงัหวดัมีเจา้หนา้ที่ทีมที่มีรายช่ือใน

ระดบัภาคไดไ้ม่เกิน 3 คน 
7.11  เจา้หนา้ที่ทีมที่ไม่มีรายช่ือไดเ้ป็นตวัแทนใหม้าท าหนา้ที่ระดบัชาติ  ใหท้างจงัหวดัสามารถ

แต่งตั้งใหม้าท าหนา้ที่ในระดบัชาติได ้ แต่ตอ้งไดรั้บการรับรองการแต่งตั้งจากผูว้า่
ราชการจงัหวดั หรือนายกสมาคมกีฬาจงัหวดั  หรือผูอ้  านวยการส านกังาน กกท. จงัหวดั โดยน า
เอกสารมาแสดงในวนัประชุมผูจ้ดัการทีม (ให้สิทธิเฉพาะท าหน้าที่เท่าน้ัน ไม่ได้สิทธิต่างๆ 
ของการกีฬาแห่งประเทศไทย) 

7.12  รวมนกักีฬาระดบัภาคทั้งต่อสู ้และพมุเซ่ 128 คน 
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หมายเหตุ  -ประเภทต่อสูท้ีมชาย – หญิง  แต่ละทีมตอ้งส่งนกักีฬาใหค้รบจ านวนทีมชาย 5 คน  ทีม
หญิง 5 คน  ทีมใดมีนกักีฬาไม่ครบ 5 คน  หา้มเขา้ร่วมการแข่งขนัทั้งระดบัภาค และ
ระดบัชาติ ในระดบัชาติแต่ละทีมตอ้งมีนกักีฬาลงท าการแข่งขนัในรอบแรกใหค้รบ 5 คน 
ในรอบที่ 1 ของทีมตนเองที่ลงแข่งขนั ทีมใดทีมี่นกักีฬาไม่ครบใหต้ดัออกจากการแข่งขนั 
 -  ประเภทพมุเซ่  ประเภททีมชาย  ทีมหญิง ตอ้งมีนกักีฬาลงท าการแข่งขนัทีมละ 3 คน  
ทีมใดมีไม่ครบใหต้ดัออกจากการแข่งขนั  
ในระดับชาติ  นักกีฬาที่ได้รับสิทธิคดัเลือกเป็นตัวแทนภาค  ทั้งประเภทต่อสู้ และ
ประเภทพุมเซ่ ถ้าไม่มาแข่งขันโดยไม่มีสาเหตุ เป็นเหตุให้เกิดการเสียหายต่อทมีจังหวัด
ของตนเอง  ให้ตัดสิทธ์ิห้ามเข้าร่วมการแข่งขัน 2 – 4 ปี  และให้ชดใช้ค่าเสียหายต่อการ
กีฬาแห่งประเทศไทย และจังหวัดของตนเอง 

8.หลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 8.1 ระดบัภาค  นกักีฬาทุกคนตอ้งมารายงานตวั ใหแ้พทยต์รวจร่างกายชัง่น ้ าหนกัและเขา้สู่การแข่งขนั 

       ตามระเบียบและก าหนดการแข่งขนัฉบบัน้ี    ผูท้ี่ไม่ปฏิบติัตามใหต้ดัสิทธ์ินกักีฬาในรุ่นนั้น       
8.2 จะท าการคดัเลือกนกักีฬาแต่ละประเภท ดงัน้ี 

- ประเภทต่อสู้บุคคลเด่ียว ให้คดัเลือกนักกีฬา รุ่นละ 3 คน / ภาค 20 รุ่น รวม 60 คน             
(ชาย 30  คน, หญิง 30 คน)   
- ประเภทต่อสู้ทีม ให้คดัเลือกนักกีฬา ภาคละ 4 ทีม คือ ชาย 2 ทีม, หญิง 2 ทีม (ชาย 10 
คน , หญิง 10 คน รวม 20 คน)  
- ประเภทรุ่นคาเด็ท 18 คน (ชาย 9 คน, หญิง 9  คน)  
- ประเภทพมุเซ่เด่ียว ใหค้ดัเลือกนกักีฬา รุ่นละ 6 คน / ภาค (ชาย 3 คน, หญิง 3 คน)  
- ประเภทพมุเซ่คู่ผสม ใหค้ดัเลือกนกักีฬา ภาคละ 3 คู่ คือ ชาย 3 คน, หญิง 3 คน 
- ประเภทพุมเซ่ทีมให้คดัเลือกนักกีฬา ภาคละ 4 ทีม คือ ชาย 2 ทีม, หญิง 2 ทีม (ชาย 6 คน, 
หญิง 6 คน)  
- นกักีฬาประเภทพมุเซ่ฟรีสไตลเ์ด่ียว  จ  านวน 6 คน คือ ชาย 3 คน, หญิง 3 คน   

8.3  ประเภทต่อสูบุ้คคลเด่ียว ในระดบัจงัหวดัและระดบัภาค นกักีฬา 1 คน สามารถท าการแข่งขนัได ้
1 ประเภท หรือ 1 รุ่น เท่านั้น  ต่อสูป้ระเภททีม ส าหรับประเภทต่อสูท้ีม แต่ละทีมตอ้งส่ง นักกีฬา 5 คน ทีม
ใดที่มีนกักีฬาไม่ครบ  5 คน ใหต้ดัสิทธ์ิออกจากการแข่งขนั ประเภท พมุเซ่ ทั้ง 2 ชนิด  นกักีฬา 1 คน  สามารถ
ลงท าการแข่งขนัได ้1  รายการ  เท่านั้น 

8.4  จ  านวนเจา้หนา้ที่ทีม ที่นกักีฬาผา่นการคดัเลือกระดบัภาค ใชอ้ตัราส่วนนกักีฬา : ผูฝึ้กสอน                          
 (6: 1)  รวมไม่เกิน 20 คน ดงัน้ี  

- นกักีฬา  จ  านวน  1 - 6  คน  ผูฝึ้กสอน    จ  านวน  1  คน 
- นกักีฬา  จ  านวน  9 – 12 คน  ผูฝึ้กสอน    จ  านวน  2  คน 
- นกักีฬา  จ  านวน  15 - 18  คน  ผูฝึ้กสอน    จ  านวน  3  คน 
- ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ กกท. ที่จะพิจารณาให้ตามความเหมาะสม 
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8.5 กรณีที่นกักีฬาของจงัหวดัใดจงัหวดัหน่ึงไดเ้ป็นตวัแทนเขา้ร่วมการแข่งขนัระดบัชาติแต่ผูฝึ้กสอนที่
ไดรั้บโควตาไม่เพยีงพอ  ให้จงัหวดันั้น ๆ สามารถแต่งตั้งผูฝึ้กสอน  ให้มาท าหน้าที่ไดโ้ดยทาง
จงัหวดัเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายเอง 

8.6 นกักีฬาตอ้งน าบตัรประจ าตวัคุณวฒิุสายด า หรือ ด าแดง  ตวัจริงและถ่ายส าเนา   1 ฉบบั  ส่งให้
คณะกรรมการตรวจสอบ  ในวนัที่แพทย ์ตรวจร่างกาย   ชัง่น ้ าหนกั  ในรอบการคดัเลือกเป็นตวัแทนจงัหวดัและรอบ
การคดัเลือกเป็นตวัแทนภาค  ผูท้ี่ไม่น ามาในเอกสารที่ก  าหนด  จะหมดสิทธิเขา้แข่งขนัในรอบคดัภาค 

9 ธีการจัดการแข่งขัน 
9.1 ใชว้ิธีจดัการแข่งขนัแบบแพค้ดัออก (ระบบคู่สายการแข่งขนั) ประเภทต่อสู้  เด่ียวชาย,หญิง  และ

ประเภททีม 
9.2  ประเภทพุมเซ่เด่ียวชาย,หญิง คู่ผสม และทีมชาย ทีมหญิง ให้ใชก้ารจบัสลากเลือกล าดบัการแข่งขนั

ก่อน – หลัง  และให้ใช้ระบบการแข่งขนัตามสากลของ WTF ในข้อที่ 7  คือใช้ระบบ Cut Off 
System โดยเรียงล าดบัคะแนนจากมากไปน้อย  นักกีฬาที่ไดค้ะแนนสูงในอนัดบัที่ 1 – 8 จะผ่านเขา้
สู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป  ในรอบชิงชนะเลิศจะท าการแข่งขนัโดยเรียงล าดบัคะแนน โดยนักกีฬาที่
ไดค้ะแนนนอ้ยสุด  (อนัดบัที่ 8)  เป็นผูเ้ร่ิมร าแข่งขนัก่อนไปจนถึงนกกีฬาที่มีคะแนนสูงสุด (อนัดบั
ที่ 1)  กรณีที่มีนกักีฬาไม่ถึง 8 คน ใหด้ าเนินการแข่งขนัในรอบชิงชนะเลิศทนัที ใหมี้ที่ 3 ร่วม 

9.3  ประเภทพุมเซ่อิสระ เด่ียวชาย เด่ียวหญิง ให้แข่งขนัในรอบชิงชนะเลิศเลยโดยผูท้ี่มีคะแนนอนัดบั 1 
ถึง 4 ให้ไดรั้บเหรียญรางวลัตามคะแนนและให้สามารถใช้เสียงดนตรีประกอบการแข่งขนัได ้และ
ตอ้งแจง้ท่ายากที่ใชใ้นการแข่งขนักบัคณะกรรมการการตดัสินก่อนการแข่งขนั 1 วนั 

9.4  ไม่มีการแข่งขนัชิงต าแหน่งที่ 3 ใหมี้ต  าแหน่งที่ 3 ร่วมทั้งในประเภทต่อสูเ้ด่ียวชาย เด่ียวหญิง ทีม
ต่อสู ้ชาย, หญิง และพมุเซ่ทุกชนิด  

9.5  เวลาในการแข่งขนั - ประเภทต่อสู ้ ก าหนดใหมี้การแข่งขนัคู่ละ 3 ยกๆ ละ 2 นาที พกัระหว่างยก                 
1 นาที ทั้งชายและหญิง 

9.6  ประเภทพุมเซ่ทัว่ไป ให้ท  าการแข่งขนัโดยใชท้่าแข่งขนั Taegeuk 4,5,6,7,Jang, Taegeuk 8 Jang, 
Koryo, Keumgang , Taeback  ทั้งการแข่งขนัเด่ียวชาย เด่ียวหญิง  คู่ผสม และทีมชาย ทีมหญิง  

9.7  ประเภทพมุเซ่ฟรีสไตลใ์หน้กักีฬาใชเ้สียงดนตรี  ประกอบการแข่งขนัโดยนกักีฬาเป็นผูจ้ดัหามาเอง 
9.8  ให้นักกีฬาที่จะลงท าการแข่งขันทุกคนต้องมารายงานตัวต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และ  
       ตรวจร่างกายโดยแพทย์ก่อนเร่ิมรายการแข่งขัน 1 วัน “นักกีฬาที่ไม่มารายงานตัวและ ไม่ผ่าน 
        การตรวจร่างกายไม่อนุญาตเข้าร่วมท าการแข่งขัน” และรายงานให้ กกท. ทราบ 
9.9 ประเภททีมต่อสู้  5 คน ในรอบคดัภาคถา้มีนกักีฬา 3 จงัหวดัใหใ้ชว้ธีิการแข่งขนัระบบพบกนัหมด   
       หาทีมที่ชนะเพยีง 2 ทีม และถา้มี 4 จงัหวดัขึ้นไปใหใ้ชร้ะบบคู่สายการแข่งขนั ใหมี้การแข่งขนั 
        แบบคู่สายกา้งปลาพบกนัระหวา่งจงัหวดักบัจงัหวดัในระดบัชาติ  
9.10  ประเภททีมต่อสู ้ชาย,หญิง  ในรอบแรกของการแข่งขนันักกีฬาทุกทีมตอ้งลงท าการแข่งขนัให้

ครบ 5 คน ทีมใดที่นกักีฬาลงไม่ครบ 5 คน ในรอบแรกใหต้ดัสิทธ์ิหา้มลงแข่งขนั ใชเ้วลาในการ
แข่งขนัรวม 12 นาที โดยยกแรก 5 นาที พกั 2 นาที ยกที่สอง 5 นาที จบยกที่สองประกาศผลแพ้
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ชนะดว้ยคะแนน (กรณีที่นกักีฬายอมแพห้รือถูกน๊อคในยกที่ 1 หรือ ยกที่ 2 ให้บวกคะแนนให้
ฝ่ายตรงขา้ม 5 คะแนน) การแข่งขนัในรอบต่อไปถา้นกักีฬาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดลงไม่ครบ 5 คน ให้
บวกคะแนนใหฝ่้ายตรงขา้ม 5 คะแนนต่อนกักีฬา 1 คน ในยกแรก  การแข่งขนัยกที่ 2 นกักีฬาจะ
เปล่ียนตวัไดไ้ม่เกิน 15 คร้ัง นกักีฬาท าผดิกติกาไดไ้ม่เกิน 20 เคียงโก  
-  วิธีปฎิบัติในการแข่งขัน  แต่ละทีมตอ้งมีนักกีฬาเต็มจ านวน 5 คน (ให้ผูฝึ้กสอนเป็นผูท้ี่คดัเลือก

หมายเลขต่างๆ ของนกักีฬาเอง)  มีหวัหนา้นกักีฬา 1 คน โดยใหเ้ป็นหมายเลข 1 คนที่ 1 หัวหน้าตอ้งลงสู่
สนามการแข่งขันเป็นบุคคลแรกใช้เวลา 1 นาที แล้วเปล่ียนให้คนที่ 2,3,4,5 ลงแข่งคนละ 1 นาที
เช่นเดียวกนั ใชก้ารรวมคะแนนภายใน 5 นาที  เป็นการแข่งขนัในยกแรกใหน้กักีฬาทั้งทีมพกั 2 นาที และ
ยกที่ 2 ใหผู้ฝึ้กสอนเป็นผูเ้ลือกนักกีฬาของตนเองมา 1 คน  เพื่อเป็นการลงท าการแข่งขนัคู่แรกโดยตอ้ง
แจง้ต่อกรรมการผูต้ดัสินวา่จะเอาหมายเลขอะไรแข่งก่อน  นักกีฬาทั้ง2 ฝ่าย  ตอ้งแข่งอยา่งต่อเน่ืองอีก 5 
นาที  โดยสามารถผลดัเปล่ียนกนัลงแข่งขนัไดอ้ยูต่ลอดเวลา แต่ตอ้งไม่เกิน 15 คร้ัง เม่ือส้ินสุดในยกที่ 2 
ผลคะแนนทีมใดในยกแรก และยกที่สอง ที่มีคะแนนมากกว่าเป็นผูช้นะ  กรณีที่ทีมมีคะแนนเท่ากัน             
ให้ผูฝึ้กสอนเป็นผูเ้ลือกนักกีฬาของตนเองมา 3 คน โดยให้ผูฝึ้กสอนแจง้ต่อคณะกรรมการผูต้ดัสินว่า
นกักีฬาคนใดจะตอ้งลงแข่งขนัคนที่ 1  คนที่ 2  และคนที่ 3  ในระบบยกที่ 4(Golden Point)  นักกีฬาของทีม
จงัหวดัใดชนะคู่แข่งขนั 2 ใน 3  จึงเป็นผูช้นะ  
9.11 การชัง่น ้ าหนกัและการจบัฉลากแบ่งสายการแข่งขนั (ตอ้งกระท าต่อหนา้ผูแ้ทนสมาคมหรือวทิยากร)    

9.11.1  การจบัฉลากแบ่งสายการแข่งขนัประเภทต่อสู้ และพุมเซ่ ให้กระท าต่อหน้าผูแ้ทนสมาคม     
เทควนัโดแห่งประเทศไทย ผูแ้ทนภาคหรือจงัหวดั สามารถส่งตวัแทนเขา้ร่วมจบัสาย
การแข่งขนัไดต้ามก าหนดการแข่งขนั 

9.11.2  คณะกรรมการด าเนินการแข่งขนัฯ จะเป็นผูจ้บัฉลากแบ่งสายการแข่งขนัแทนภาคที่ไม่
ส่งผูแ้ทน   มาร่วมในการจบัฉลากแบ่งสายการแข่งขนั 

9.11.3  ล าดบัการจบัฉลากแบ่งสายการแข่งขนัประเภทต่อสู้ และประเภทพุมเซ่นักกีฬาตอ้งให้
แพทยต์รวจร่างกายเสียก่อน ส่วนนักกีฬาประเภทต่อสู้ ตอ้งท าการชั่งน ้ าหนัก แลว้จึง
ด าเนินการจับสายการแข่งขันก่อนการแข่งขัน 1 วนั ในรุ่นนั้ น ๆ ที่มีการแข่งขัน                 
ทั้งประเภทต่อสูบุ้คคลเด่ียว, และประเภททีม  

9.12 นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกจากระดับภาค และได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ จะต้อง
เข้ารายงานตัวและร่วมการแข่งขัน กรณีมีเหตุจ าเป็นต้องสละสิทธิการแข่งขัน จะต้องแจ้งต่อ
คณะกรรมการ จัดการแข่งขันฯ ในวันรายงานตัวก่อนการแข่งขัน พร้อมแจ้งเหตุผลของการสละสิทธิ   
- หากไม่แจ้งต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ และไม่มีเหตุอันควรให้คณะกรรมการฯ 
พิจารณาลงโทษ งดไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันในปีถัดไป ในรายการแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ 

9.13 นกักีฬาทั้งประเภทต่อสู ้และประเภทพมุเซ่ ตอ้งมารายงานตวัให้แพทยต์รวจร่างกายก่อนการแข่งขนั 
1 วนั ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามใหต้ดัสิทธิเขา้ร่วมการแข่งขนั และแจง้ให ้กกท. ทราบ 
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9.14 ผูฝึ้กสอน ที่มีรายช่ือที่ กกท. แต่งตั้ง ตอ้งเขา้ร่วมประชุมในวนัประชุมผูจ้ดัการทีม ผูท้ี่ไม่มา
เขา้ร่วมประชุมใหร้ายงานต่อการกีฬาแห่งประเทศไทยทราบ และห้ามลงท าหน้าที่ในปีต่อไป 1 ปี 
(ตามกฎขอ้บงัคบัของ การกีฬาแห่งประเทศไทย) ผูฝึ้กสอนโควตา้พเิศษที่ไม่ไดรั้บการแต่งตั้งใน
ระดบัภาคใหท้างสมาคมกีฬาจงัหวดัหรือผูว้่าราชการจงัหวดัหรือผูอ้  านวยการส านักงาน กกท.
จงัหวดั สามารถแต่งตั้งให้มาท าหน้าที่ผูฝึ้กสอนให้กบันักกีฬาของตนเองได ้ โดยให้มีเอกสาร
แสดงการแต่งตั้งน ามาแสดงในวนัประชุมผูจ้ดัการทีม 

9.15 หา้มนกักีฬาใช ้“สารตอ้งหา้ม” ตามระเบียบของ WADA และการกีฬาแห่งประเทศไทย ผูใ้ชจ้ะ
ไดรั้บโทษตามกฎระเบียบของ กกท. และสมาคมเทควนัโดแห่งประเทศไทย ที่ไดบ้ญัญติัไว ้

10. ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน 
10.1 ใหผู้จ้ดัการทีมและผูฝึ้กสอน  ที่ไดรั้บสิทธ์ิ ในระดบัจงัหวดัและระดบัภาคให้เขา้ท  าหนา้ที่ในการ

แข่งขนั  ตอ้งเขา้ร่วมประชุมในวนัประชุมผูจ้ดัการทีม   โดยเคร่งครัด  ผูท้ี่ขาดการประชุม จะถูกตดั
สิทธิดงัต่อไปน้ี 

ก. ตดัสิทธ์ิในการประทว้ง  เน่ืองจากไม่ไดรั้บทราบขอ้ก าหนด และขอ้ตกลงต่างๆ                 
ในการประชุมผูจ้ดัการทีม   

ข. ตดัสิทธ์ิการลงท าหนา้ที่ 2 ปี (ในปีต่อไป)  ตามกฎระเบียบของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
ค. ใหผู้แ้ทนสมาคม  ท ารายงานใหก้ารกีฬาแห่งประเทศไทย  เพือ่ด าเนินการตดัสิทธิต่างๆ  

ตามระเบียบการกีฬาแห่งประเทศไทยก าหนด 
10.2 ให้ผู้จัดการทีม  ผู้ฝึกสอน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอนลงท าหน้าที่ได้เฉพาะจังหวัดของตนเองเท่าน้ัน  

ผู้ฝ่าฝืนต้องถูกลงโทษห้ามเข้าร่วมการแข่งขันไม่เกิน 5 ปี  ตลอดจนต้องถูกลงโทษอ่ืนๆ  เพิ่มเติมตาม
ข้อบังคบั  ของการกีฬาแห่งประเทศไทย  ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 

10.3 นกักีฬาตอ้งรายงานตวั และรับอุปกรณ์การแข่งขนัก่อนการแข่งขนัในคู่ของตนเอง  อยา่งนอ้ย  3  คู่  
หลงัจากแต่งกายเรียบร้อยแลว้  ผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งไปรับการตรวจสภาพร่างกายและเคร่ืองแต่งกาย 
ที่โตะ๊ตรวจสอบในบริเวณทางเขา้สนามแข่งขนั  และใหน้ัง่คอยอยูใ่นบริเวณที่จดัไวใ้ห้จนกวา่จะถึง
เวลาที่ตนเองลงแข่งขนั 

10.4 ในการแข่งขนัแต่ละคร้ัง  ตอ้งมีผูฝึ้กสอนหรือผูช่้วยผูฝึ้กสอนน านกักีฬาเขา้สู่สนามแข่งขนัไดเ้พยีง   
1  คน  และสามารถมีแพทยป์ระจ าทีมไดอี้ก 1 คน   หากนกักีฬาเขา้สู่สนามชา้กวา่ก าหนด  1  นาที   
ใหป้รับนกักีฬาผูน้ั้นเป็นฝ่ายแพใ้นการแข่งขนัคร้ังนั้น  และใหผู้แ้ทนสมาคมรายงานใหก้กท. ทราบถึง
สาเหตุของการไม่ลงท าการแข่งขนั  นักกีฬาต้องมีผู้ฝึกสอนของตนเองลงท าหน้าที่ทั้งต่อสู้ และพมุเซ่
ถ้าไม่มีให้ตัดสิทธ์ิห้ามนักกีฬาลงแข่งขัน และห้ามผู้ใดลงท าหน้าที่แทนโดยเด็ดขาด 

10.5 การชัง่น ้ าหนกั 
การชัง่น ้ าหนกัอยา่งเป็นทางการ ตอ้งชัง่น ้ าหนกัก่อนวนัที่ตนเองแข่งขนั 1 วนั ในก าหนดเวลา  
14.00 – 16.00  น. และอนุญาตใหช้ัง่เพยีงคร้ังเดียว   ถา้ไม่ผา่นใหโ้อกาสชัง่ซ ้ าไดอี้ก 1 คร้ังภายใน
ระยะเวลา 30 นาทีจากการชัง่คร้ังแรก และให้นกักีฬาลงลายมือช่ือในการชัง่น ้ าหนกัทุกคร้ังที่ชัง่
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น ้ าหนกัผา่น นกักีฬาใดที่ชัง่น ้ าหนกัไม่ผา่นหรือไม่มาท าการชัง่น ้ าหนกั ใหผู้แ้ทนสมาคมรายงาน 
ใหก้กท.ทราบ  เพือ่ไดล้งโทษตามระเบียบการแข่งขนัต่อไป 

10.6 นกักีฬาใดไม่มารายงานตวัใหแ้พทยต์รวจร่างกาย  และชัง่น ้ าหนกัโดยไม่มีสาเหตุ ตามวนัเวลาที่
ก  าหนด ใหต้ดัสิทธ์ิงดเขา้ร่วมการแข่งขนัในปีต่อไป  (2 – 4 ปี)  

10.7 นกักีฬาที่ไม่สามารถมารายงานตวัใหแ้พทยต์รวจร่างกายและชัง่น ้ าหนกัใหมี้ใบรับรองจาก 
ผูว้า่ราชการจงัหวดั  หรือผูท้  าหนา้ที่หวัหนา้นกักีฬาจงัหวดัรับรอง 

10.8 ผูเ้ขา้แข่งขนัชาย  ตอ้งชัง่น ้ าหนกัในสภาพที่ไม่มี  “เส้ือผา้ปกปิด”  เหลือแต่กางเกงในเท่านั้น   
ส่วนนกักีฬาหญิงใหส้วมกางเกงขาสั้น และเส้ือยดื  หรือไม่มีเส้ือผา้ปกปิด  หรือนอ้ยช้ินที่สุด 

10.9 นกักีฬาทุกคนตอ้งผา่นการตรวจเช็คร่างกายจากแพทยก่์อนท าการชัง่น ้ าหนกั  13.00 -14.00  น.  
(ประเภทต่อสูแ้ละพมุเซ่)   

10.10  ใหมี้การจบัสลากสายการแข่งขนัหลงัจากที่นกักีฬาที่ผา่นการชัง่น ้ าหนกัเรียบร้อยของแต่ละวนั    
           (16.00 น. เป็นตน้ไป) 
10.11 ผู้จัดการทีม  ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  ไม่ลงปฏบัิติหน้าที่เป็นเหตุให้นักกีฬาของตนลงท า

การแข่งขันไม่ได้  จนเสียสิทธ์ิให้ชดใช้ค่าเสียหายกบันักกีฬาผู้น้ันและการกีฬาแห่งประเทศไทย 
และให้ผู้แทนสมาคมรายงานให้ กกท.ได้พิจารณาโทษต่อไป 

หมายเหตุ  ไม่อนุญาตหรืออนุโลมไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งส้ิน หากนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังที่ 33  และข้อบังคบัการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วย
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 

11.การแต่งกายของนักกีฬา 
  11.1 ใหใ้ชชุ้ดแข่งขนัเป็นไปตามสหพนัธเ์ทควนัโดโลก (WTF)  ก าหนด  ประกาศใชฉ้บบัปัจจุบนั             

ทั้งประเภทต่อสูแ้ละประเภทพมุเซ่ 
  11.2  นกักีฬาชายตอ้งสวมกระจบั  นกักีฬาหญิงเห็นควรสวมกระจบั,ฟันยาง, ถุงมือสีขาว , ถุงเทา้ 

ที่ใชใ้นการแข่งขนั , กระจบั , สนับแขน , สนบัขา  อุปกรณ์ดงักล่าวนกักีฬาตอ้งจดัหามาเอง 
11.3 การใชเ้กราะป้องกนัล าตวั (เกราะไฟฟ้า)  เฮดการ์ดไฟฟ้า นกักีฬาแต่ละรุ่นตอ้งใชต้ามสหพนัธ์

ก าหนดมีกรรมการเป็นผูต้รวจสอบ และสมาคมฯ ก าหนดขนาดเกราะและเฮดการ์ดแต่ละรุ่น
แจง้ที่ประชุม ผูจ้ดัการทีมเพือ่ปฏิบติัและใหเ้บิกยมืจากส่วนกลางเท่านั้น (ไม่อนุญาตใหใ้ชข้อง
ส่วนตวั) 

12 มารยาทของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม 
ตลอดเวลาการแข่งขนั  นกักีฬาและเจา้หนา้ที่ประจ าทีมทุกคน  ตอ้งประพฤติตนใหเ้หมาะสมกบั
การเป็นนกักีฬาที่ดีและตอ้งปฏิบติัตามกติกาการแข่งขนัทุกประการ  หากมีการประพฤติตนไม่
เหมาะสมหรือละเมิดต่อกฎกติกาการแข่งขนั  คณะกรรมการอ านวยการแข่งขนักีฬาเยาวชน
แห่งชาติและผูต้ดัสินจะพจิารณาโทษและใหเ้ป็นไปตามกตกิาที่ WTF ก าหนด 

12.1 ตลอดเวลาการแข่งขนั  นกักีฬาและเจา้หนา้ที่ประจ าทีม  กองเชียร์ของทีม  ทุกคนตอ้งประพฤติ    
ใหเ้หมาะสมกบัการเป็นนกักีฬาที่ดี 
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12.2 ตอ้งปฏิบติัตนตามกติกาการแข่งขนัทุกประการ และขอ้บงัคบัการกีแห่งประเทศไทย  ที่
ประกาศใชโ้ดยเคร่งครัด   

12.3  เม่ือเจา้หนา้ที่ประจ าทีมน านกักีฬาลงสู่สนามแขง่ขนั  การแต่งกายตอ้งเรียบร้อย  และเหมาะสม 
ตอ้งสวมเส้ือแจค็เก็ตประจ าจงัหวดัของตนเอง ชายเส้ือชั้นในตอ้งอยูภ่ายในกางเกง  ไม่ใส่
กางเกงขาสั้น หรือเส้ือยดื และไม่สวมรองเทา้แตะลงไปปฏิบติัหนา้ที ่

12.4 หากมีการประพฤติตนไม่เหมาะสม  หรือละเมิดกฎกติกา  มารยาทในการแข่งขนั ตลอดจน
แสดงอาการไม่สุภาพ หรือ พยายามสร้างมวลชนใหร่้วมกนัท าการประทว้ง จะถือวา่ไดท้  าผดิ
ร้ายแรง ท าใหส้มาคม และกีฬาเทควนัโดเส่ือมเสีย  ซ่ึงจะรายงานใหก้ารกีฬาแห่งประเทศไทย
ลงโทษ ตลอดจนสมาคม จะจดัตั้งคณะกรรมการพเิศษเพือ่ลงโทษตามกฎ กติกา ระเบียบของ
สหพนัธเ์ทควนัโดโลก(WTF) หมวดที่ 24   การลงโทษ ทางคณะกรรมการอ านวยการแข่งขนัฯ  
จะรายงานโทษใหก้บัการกีฬาแห่งประเทศไทย  เพือ่ตดัสิทธ์ิในการแข่งขนัเป็นเวลาตั้งแต่  2  ปี  
ถึง  5 ปี  ในโอกาสต่อไป 

12.5 โคช้และผูจ้ดัการทีมตอ้งรับผดิชอบต่อนกักีฬาในจงัหวดัของตนเองที่ไดรั้บสิทธ์ิแลว้ไม่มา
แข่งขนัตลอดจนการลงท าหนา้ทีข่องตนเอง 

12.6 ผูฝึ้กสอน ผูช่้วยผูฝึ้กสอน ตอ้งน าเอกสารตวัจริง และส าเนาคุณวฒิุสายด า มาใหค้ณะกรรมการ
ไดต้รวจสอบ ผูไ้ม่ปฏิบติัตามระเบียบน้ี หา้มมีรายช่ือมาท าหนา้ที่ในระดบัชาติ  

12.7 เส้ือของนกักีฬาใหมี้ขอ้ความช่ือของจงัหวดัตนเองเท่านั้นความสูงตวัอกัษรไม่เกิน 4 น้ิว  หา้ม
น าขอ้ความอ่ืนใดมาใส่โดยเด็ดขาด 

13    การประท้วงให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคบัการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550  
ระเบียบปฏิบตัิในการประทว้ง  ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
13.1 ในกรณีที่มีการประทว้งค าตดัสิน ให้ผูป้ระทว้งยืน่หนงัสือเพือ่ขอใหมี้การวเิคราะห์การ ตดัสิน  

ใหม่ (ค  าร้องขอการประทว้ง) พร้อมช าระค่าธรรมเนียม 3,000 บาท ใหแ้ก่ คณะกรรมการ
ประทว้งทางเทคนิค ภายในก าหนดเวลา 10 นาที หลงัการแข่งขนัของนดัที่เก่ียวขอ้ง   และให้
เป็นไปตามระเบียบกติกาของ WTF ที่ก  าหนดเร่ืองการประทว้ง 

13.2  สมาชิกในคณะกรรมการพจิารณาการประทว้งทางเทคนิคอาจเรียกใหผู้ช้ี้ขาด  ผูต้ดัสิน  และ 
        กรรมการผูใ้หค้ะแนน  มาใหก้ารยนืยนัเก่ียวกบักรณีที่เกิดขึ้นได ้
13.3  ใหม้ติคณะกรรมการพจิารณาการประทว้งทางเทคนิคถือเป็นอนัส้ินสุด  และไม่อาจมีการ 

  อุทธรณ์ค าตดัสินไดอี้กต่อไป  ไม่วา่กรณีใด ๆ  
       13.4 การประทว้งหรือทกัทว้งใดๆ ให้เป็นไปตามกติกาของสหพนัธเ์ทควนัโดโลกประกาศใชฉ้บบั      

ปัจจุบนัและเป็นไปตามระเบียบและขอ้บงัคบัการกีฬาแห่งประเทศไทย วา่ดว้ยการแข่งขนักีฬา
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 

13.5  การประทว้งประเภทพมุเซ่ ไดต้อ้งใหน้กักีฬาในขณะนั้นไดแ้ข่งขนัจนแลว้เสร็จและให้
คณะกรรมการประกาศผลการแข่งขนัก่อนผูใ้ดฝ่าฝืนใหป้รับนกักีฬาผูน้ั้นเป็นฝ่ายแพแ้ละให้
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ด าเนินการลงโทษที่ขดัขวางการแข่งขนัของผูท้ี่ลงท าหนา้ที่เป็นผูฝึ้กสอนอยูข่ณะนั้น ตามกติกา 
และระเบียบและขอ้บงัคบัของ กกท. 

14  คุณสมบัติของผู้ตัดสิน , ผู้ช้ีขาด และผู้ฝึกสอน   
14.1 ผูต้ดัสิน ตอ้งผา่นการฝึกอบรม  สมัมนา  กติกาการแข่งขนัฉบบัปัจจุบนั  ที่สมาคมรับรอง 
14.2  ผูต้ดัสินตอ้งขึ้นทะเบียนเป็นผูต้ดัสินของสมาคมเทควนัโดแห่งประเทศไทย 
14.3  ผูต้ดัสินตอ้งผา่นการพจิารณาจากคณะกรรมการสภาผูต้ดัสิน และสมาคมใหก้ารรับรอง 
14.4 ผูฝึ้กสอนตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามระเบียบและขอ้บงัคบัการกีฬาแห่งประเทศไทย วา่ดว้ย

การแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ  พ.ศ.2550  
14.5  ผูฝึ้กสอนหรือผูช่้วยผูฝึ้กสอนตอ้งมีคุณวฒิุทางเทควนัโดตั้งแต่สายด าดั้ง 1 เป็นตน้ไป 
         และมีรายช่ือลงท าหนา้ที่เป็นผูฝึ้กสอนในระดบัภาคผูท้ี่ไดรั้บโควตา้พเิศษเป็นผูฝึ้กสอนของ              
        จงัหวดัตอ้งมีคุณวฒิุทางเทควนัโดตั้งแต่สายด าดั้ง 1 เป็นตน้ไป   
14.5 ผูฝึ้กสอนเม่ือลงปฏิบตัิหนา้ที่จะตอ้งแต่งกายใหสุ้ภาพ  เรียบร้อยเป็นไปตามระเบียบการแข่งขนั

โดยเคร่งครัด 
                คณะกรรมการผู้ตัดสิน  

- ผูต้ดัสินตอ้งผา่นการอบรมฯ จากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย 
และผูต้ดัสินที่ผา่นการอบรมฯ ดงักล่าวตอ้งขึ้นทะเบียนกบัการกีฬาแห่งประเทศไทย และไดรั้บ
การพจิารณาจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย เสนอรายช่ือให้การกีฬาแห่งประเทศไทย แต่งตั้ง
ใหป้ฏิบติัหนา้ที่เป็นผูต้ดัสินกีฬา 

- การปฏิบติัหนา้ที่ของผูต้ดัสินตอ้งตระหนกั และค านึงถึงการมีส่วนไดส่้วนเสีย ในกรณี
ที่มีส่วนเก่ียวขอ้ง หรืออาจจะมีส่วนเก่ียวขอ้งในการปฏิบติัหนา้ที่ เพือ่มิใหเ้กิดค าครหาหรือเกิด
การประทว้งฯ อนัเช่ือไดว้า่ไม่โปร่งใส หรือยติุธรรมของการตดัสิน  

15  รางวัลการแข่งขัน 
ใหเ้ป็นไปตามที่บญัญตัิไวใ้นขอ้บงัคบัการกีฬาแห่งประเทศไทย วา่ดว้ยการแข่งขนักีฬาเยาวชน
แห่งชาติ พ.ศ.2550 
รางวลัที่  1 เหรียญชุบทอง  และประกาศนียบตัร 
รางวลัที่  2 เหรียญชุบเงิน  และประกาศนียบตัร 
รางวลัที่  3 เหรียญชุบทองแดง  และประกาศนียบตัร  (ครองเหรียญร่วมกนั) 
รางวลันกักีฬาดีเด่นชาย  จ านวน  1  รางวลั  จะไดรั้บถว้ยเกียรติยศและประกาศนียบตัร 
รางวลันกักีฬาดีเด่นหญิง  จ านวน  1  รางวลั  จะไดรั้บถว้ยเกียรติยศและประกาศนียบตัร 
รางวลัผูฝึ้กสอนกีฬาดีเด่นทีมชาย – หญิง  จ านวน 2 รางวลั  จะไดรั้บถว้ยเกียรติยศและประกาศนียบตัร 

16 หลักเกณฑ์การพิจารณารางวลันักกีฬาดีเด่น 
16.1 ไดรั้บรางวลัเหรียญทอง 
16.2 มีทกัษะ  เทคนิคการแข่งขนัที่ถูกตอ้งสวยงามตามแบบแผนของกีฬาเทควนัโด 
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16.3 มีมารยาทดี  มีน ้ าใจนกักีฬา  อยูใ่นวสิยัของนกักีฬาที่ดี 
16.4 ผูฝึ้กสอนและทีมกองเชียร์มีระเบียบวนิยั  มีมารยาทดีงามในการเขา้ร่วมการแข่งขนั 

17 ผู้ฝึกสอนดีเด่น 
17.1 ผูฝึ้กสอนดีเด่น ตอ้งมีรายช่ือปรากฏในบญัชี กกท. ในการเขา้ร่วมการแข่งขนั และปฏิบติัหนา้ที่  

  ในฐานะผูฝึ้กสอนในชนิดกีฬานั้นๆ เท่านั้น 
17.2 เป็นผูท้ี่ลงท าหนา้ที่ที่ดีใหก้บัทีมจงัหวดัของตนเอง  
17.3 นกักีฬาของทีมมีความสามารถสูง  เป็นนกักีฬาทีมี่มารยาทอนัดีงาม  
17.4 เป็นผูฝึ้กสอนที่มีเทคนิคในการแข่งขนัใหก้บันกักีฬา ใหค้วามร่วมมือดว้ยดีในการลงท าหนา้ที่ 
17.5 เป็นผูท้ี่ปฏิบติัตามระเบียบของการแข่งขนั  มีกิริยามารยาทเรียบร้อย  การแต่งกายเรียบร้อย  สวยงาม    

เป็นผูท้ี่เหมาะสมกบัการลงท าหนา้ที ่
17.6 ทีมกองเชียร์ของตนเองไม่ก่อใหเ้กิดปัญหาต่อการแข่งขนั 

 ให้ผู้แทนสมาคมผู้แทนฝ่ายจัดการแข่งขัน ผู้แทนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหน้าผู้ตัดสิน
และวิทยากร 1 คน  เป็นผู้ร่วมพิจารณาในข้อ 16 และ 17 
 

สรุปยอดนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน 
 

ล าดับ                 ระดับจังหวัด     ระดับภาค      ระดับชาติ   หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

ต่อสูเ้ด่ียวชาย     10 คน 
ต่อสูเ้ด่ียวหญิง   10  คน 
ต่อสูท้ีมชาย         5 คน 
ต่อสูท้ีมหญิง        5 คน 
ต่อสูรุ่้นคาเด็ท ชาย  3 คน  
ต่อสูรุ่้นคาเด็ท หญิง  3 คน  
พมุเซ่ทัว่ไป เด่ียวชาย  1 คน  
พมุเซ่ทัว่ไป เด่ียวหญิง  1 คน 
พมุเซ่คู่ผสม ชาย 1 คน หญิง 1 คน  
พมุเซ่ทีมชาย 3 คน 
พมุเซ่ทีมหญิง  3 คน 
พมุเซ่ฟรีสไตล ์เด่ียวชาย 1 คน 
พมุเซ่ฟรีสไตล ์เด่ียวหญิง 1 คน 

30  คน 
30  คน  
10  คน 
10  คน 
9  คน 
9  คน 
3 คน  
3 คน 
ชาย 3 คน+หญิง 3 คน 
6  คน 
6  คน 
3 คน 
3 คน 

150 คน 
150  คน 
50  คน 
50  คน 
45  คน 
45  คน 
15  คน 
15  คน 
ชาย 15 คน+หญิง 15 คน 
30 คน 
30  คน 
15  คน 
15 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 รวมนักกีฬาชาย หญิง  48  คน 

สรุปยอดผู้ฝึกสอน  4  คน 
128  คน 
20  คน 

640  คน 
100  คน 
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สรุปเหรียญรางวัล ใบประกาศ Mascot  ชนิดกีฬาเทควันโด 

 

ล าดับ ประเภท 
จ านวนเหรียญที่นับ จ านวนเหรียญที่รับจริง 

หมายเหตุ 
ทอง เงิน ทองแดง ทอง เงิน ทองแดง 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

    7 
    8 

9 
10 
11 
12 
13 

ต่อสูเ้ด่ียวชาย      
ต่อสูเ้ด่ียวหญิง    
ต่อสูท้ีมชาย          
ต่อสูท้ีมหญิง         
ต่อสูรุ่้นคาเด็ท ชาย   
ต่อสูรุ่้นคาเด็ท หญิง   
พมุเซ่ทัว่ไป เด่ียวชาย   
พมุเซ่ทัว่ไป เด่ียวหญิง   
พมุเซ่คู่ผสม ชาย / หญิง 
พมุเซ่ทีมชาย  
พมุเซ่ทีมหญิง   
พมุเซ่ฟรีสไตล ์เด่ียวชาย  
พมุเซ่ฟรีสไตล ์เด่ียวหญิง 

10 
10 
1 
1 
3 
3 

    1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

10 
10 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

20 
20 
2 
2 
6 
6 

     2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

10 
10 
5 
5 
3 
3 

    1 
1 
2 
3 
3 
1 
1 

10 
10 
5 
5 
3 
3 
1 
1 
2 
3 
3 
1 
1 

20 
20 
10 
10 
6 
6 
2 
2 
4 
6 
6 
2 
2 

 
 
1 ทีม 5 คน 
1 ทีม 5 คน 
 
 
 
 
1 คู่ 2 คน 
1 ทีม 3 คน 
1 ทีม 3 คน 
 

 รวมเหรียญ 35 35 70 48 48 96  
 
รวมเหรียญ  192  เหรียญ 
ใบประกาศ  192  ใบ 
Mascot  192  ช้ิน 
 

 หมายเหตุ : เหรียญรางวลั และใบประกาศนียบตัร ทางจงัหวดัเจา้ภาพเป็นผูด้  าเนินการจดัเตรียมไวใ้ห้ 
                    ในส่วนโล่รางวลันกักีฬาดีเด่น/ผูฝึ้กสอนดีเด่น กกท. เป็นผูด้  าเนินการให้ 
 

18. พิธีการมอบเหรียญรางวัล 
    1. ใหน้กักีฬาผูท้ี่ไดรั้บรางวลัการแข่งขนัเป็นผูรั้บรางวลัดว้ยตนเอง และแต่งกายดว้ยชุดแข่งขนั หรือ 
         แต่งกายดว้ยชุดวอร์มทั้งชุด ซ่ึงเป็นแบบชุดวอร์มของจงัหวดัที่นกักีฬาสงักดั และการแต่งกายของ 
         นกักีฬาใหเ้ป็นไปตามระเบียบฯ  
    2. พธีิเชิญธงฉลองเหรียญรางวลัให้ใชเ้พลง “วนัแห่งชยัชนะ” ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย เท่านั้น 
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19. โลโก้ผู้ให้การสนับสนุน 
    - ส าหรับเคร่ืองหมายการคา้ ค าโฆษณา หรือสัญลกัษณ์อนัเป็นการโฆษณาที่มิใช่สิทธิประโยชน์ของ
เกมส์การแข่งขนั ใหมี้ขนาดไม่เกิน 2 x 3 น้ิว และหา้มน าตรา หรือเคร่ืองหมายการคา้ที่เป็นการ
ประชาสมัพนัธก์ารขาย หรือเก่ียวกบับุหร่ี และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์ส่ลงท าการแข่งขนัโดยเด็ดขาด  

 

หมายเหตุ  ระเบียบการและก าหนดการต่างๆ ที่ก  าหนดใชใ้นการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังที่ 33
จงัหวดัชุมพร  ประจ าปี 2560  ฉบบัน้ี ให ้จนท. และนกักีฬา ที่การกีฬาแห่งประเทศไทย ประกาศมีรายช่ือ
เขา้ร่วมการแข่งขนั  ไดป้ฏิบติัตามโดยเคร่งครัดไม่มีอนุโลม หรือขอ้ยกเวน้ในขอ้ใดๆ ทั้งส้ิน  
 

******************************************** 
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ก าหนดการแข่งขันเทควันโด 
กฬีาเยาวชนแห่งชาติ  คร้ังที่  33  (พ.ศ. 2560) “ชุมพร – ระนองเกมส์” 

ณ  จงัหวดัชุมพร   
ระหว่างวนัที่ 20 – 25 มนีาคม  2560 
******************************** 

 

วันที ่ 19    มีนาคม  2560 
เวลา  09.00  น. – 17.00  น.   อบรมเจา้หนา้ที่คณะกรรมการจดัการแข่งขนั 

-  ทดสอบระบบอุปกรณ์การตดัสิน 
- กรรมการผูต้ดัสินทดสอบระบบและท าการฝึกสอน 
- ประชุมผูต้ดัสิน  

 
วันที่   20    มีนาคม  2560 

เวลา  09.00 – 10.00 น.        ประชุมเจา้หนา้ที่เพือ่เตรียมการแข่งขนั 
   10.00 – 12.00 น.  ประชุมผูจ้ดัการทีม 
   12.00 – 13.00น.  พกัรับประทานอาหาร 
   13.00 – 14.00 น. แพทยต์รวจร่างกายนกักีฬา 
  ประเภทต่อสูเ้ด่ียวชาย เด่ียวหญิง 
  รุ่นที่ 9 ชาย  รุ่นไม่เกิน 78 กก.น ้ าหนกัมากกวา่ 73 กก.แต่ไม่เกิน 78 กก. 
  รุ่นที่ 9 หญิงรุ่นไม่เกิน 68 กก.น ้ าหนกัมากกวา่ 63 กก แต่ไม่เกิน 68 กก. 
  รุ่นที่ 10 ชาย  รุ่น78 กก.ขึ้นไป 
   รุ่นที่ 10 หญิง รุ่น 68 กก.ขึ้นไป  
  ประเภทรุ่นคาเด็ท  
  รุ่นที่ 1 ชาย รุ่นไม่เกิน 33 กก. 
  รุ่นที่ 1 หญิง รุ่นไม่เกิน 29  กก. 
  ประเภทพมุเซ่เด่ียวชาย 
  14.00 – 16.00 น.  นกักีฬาประเภทต่อสูช้ัง่น ้ าหนกั 
  16.00 – 16.30 น.  ประชุมผูจ้ดัการทีม ผูฝึ้กสอน หรือผูแ้ทนจบัสลากแบ่งสายการแข่งขนั 
 

วันที ่  21    มีนาคม  2560     มีการชิงชนะเลิศ 7  เหรียญทอง, 7 เหรียญเงิน และ 14 เหรียญทองแดง 
 เวลา  08.00 – 08.30 น.  นกักีฬารายงานตวั 

           08.30 – 11.30 น.  เร่ิมท าการแข่งขนัประเภทต่อสูท้ี่ผา่นการจบัสายการแข่งขนั 
           11.30 – 13.00 น.  แข่งขนัประเภทพมุเซ่ ธรรมดาในรุ่นเด่ียวชาย   
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    12.00 – 13.00 น.  พกัรับประทานอาหาร ประเภทต่อสู ้
    13.00 – 17.00น.  แข่งขนัประเภทต่อสู ้
    13.00 – 14.00 น.  แพทยต์รวจร่างกายนกักีฬาในรุ่น 
     ประเภทต่อสูเ้ด่ียว 
     รุ่นที่ 1 ชาย รุ่นไม่เกิน 45 กก.  . 
     รุ่นที่ 1 หญิง  รุ่นไม่เกิน 42 กก.  
     รุ่นที่ 8 ชาย รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกวา่ 68 กก.  แต่ไม่เกิน 73 กก. 
     รุ่นที่ 8 หญิง  รุ่นไม่เกิน 63 กก.  มากกวา่59 กก.  แต่ไม่เกิน 63 กก. 
     ประเภทต่อสูรุ่้นคาเด็ท 
     รุ่นที่ 2  ชาย  รุ่นไม่เกิน 37 กก.  มากกวา่ 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก. 
     รุ่นที่ 2 หญิง  รุ่นไม่เกิน 33 กก. มากกวา่ 29 กก. แต่ไม่เกิน 33  กก. 
     ประเภทพมุเซ่ทัว่ไป เด่ียวหญิง 
     ประเภทพมุเซ่ฟรีสไตล ์เด่ียวชาย 
 14.00 – 16.00 น.  นกักีฬาประเภทต่อสูช้ัง่น ้ าหนกั  

 16.00 – 16.30 น.    ประชุมผูจ้ดัการทีม  ผูฝึ้กสอนหรือตวัแทนจบัสลากแบ่งสายการแข่งขนั
 17.00 น.   พธีิมอบเหรียญรางวลั  

 
วันที ่ 22    มีนาคม  2560   มีการชิงชนะเลิศ 8 เหรียญทอง, 8  เหรียญเงิน และ 16 เหรียญทองแดง  
 เวลา 08.00 – 08.30 น.             นกักีฬารายงานตวั   
       08.30 – 11.30 น.   เร่ิมท าการแข่งขนัประเภทต่อสูท้ี่ผา่นการจบัสายการแข่งขนั 
      11.30 – 13.00 น. แข่งขนัประเภทพมุเซ่เด่ียวหญิง และประเภทฟรีสไตลเ์ด่ียวชาย  
 12.00 – 13.00 น.   พกัรับประทานอาหาร  ประเภทต่อสู ้
 13.00 – 17.00 น. แข่งขนัประเภทต่อสู ้
 13.00 – 14.00 น. แพทยต์รวจร่างกายนกักีฬาในรุ่น 
  ประเภทต่อสูเ้ด่ียวในรุ่น 
  รุ่นที่ 2 ชาย  รุ่นไม่เกิน 48 กก.  มากกวา่ 45 กก. แต่ไม่เกิน  48 กก. 
  รุ่นที่ 2 หญิง รุ่นไม่เกิน 44 กก.  มากกวา่ 42 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก. 
  รุ่นที่ 5 ชาย  รุ่นไม่เกิน 59 กก. มากกวา่ 55 กก.  แต่ไม่เกิน 59 กก. 
  รุ่นที่ 5 หญิง รุ่นไม่เกิน 52 กก.  มากกวา่ 59 กก.  แต่ไม่เกิน 52 กก. 
  ประเภทรุ่นคาเด็ท 
  รุ่นที่ 3 ชาย รุ่นไม่เกิน 41 กก. มากกวา่ 37  กก. แต่ไม่เกิน 41  กก. 
  รุ่นที่ 3 หญิง รุ่นไม่เกิน 37 กก. มากกวา่ 33 กก. แต่ไม่เกิน 37  กก. 
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  ประเภทพมุเซ่คู่ผสม 
  ประเภทพมุเซ่ฟรีสไตลเ์ด่ียวหญิง 
 14.00 – 16.00 น.  นกักีฬาประเภทต่อสู่ชัง่น ้ าหนกั 
 16.00 – 16.30 น.  ประชุมผูจ้ดัการทีม ผูฝึ้กสอน ผูแ้ทนทีมจงัหวดั จบัสลากแบ่งสายการแข่งขนั    
 17.00 -19.00น.  พธีิมอบเหรียญรางวลั 
 
วันที ่ 23    มีนาคม  2560   มีการชิงชนะเลิศ 8 เหรียญทอง, 8 เหรียญเงิน และ 16  เหรียญทองแดง  
เวลา 08.00 – 08.30 น. นกักีฬารายงานตวั 
        08.30 – 11.30 น.   เร่ิมท าการแข่งขนัประเภทต่อสู ้ที่ผา่นการจบัสายการแข่งขนั  
 11.30 – 13.00 น.   แข่งขนัประเภทพมุเซ่คู่ผสม และประเภทฟรีสไตลเ์ด่ียวหญิง  
 12.00 – 13.00 น. พกัรับประทานอาหารประเภทต่อสู ้
 13.00 – 17.00 น. แข่งขนัประเภทต่อสู ้
 13.00 – 14.00 น. แพทยต์รวจร่างกายนกักีฬา 
  ประเภทต่อสูเ้ด่ียว 
  รุ่นที่ 3 ชาย  รุ่นไม่เกิน 51 กก. มากกวา่ 48 กก.  แต่ไม่เกิน 51 กก. 
  รุ่นที่ 3 หญิง  รุ่นไม่เกิน 46 กก.  มากกวา่ 44กก.  แต่ไม่เกิน 46 กก. 
  รุ่นที่ 4ชาย  รุ่นไม่เกิน 55 กก. มากกวา่ 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. 
  รุ่นที่ 4 หญิง รุ่นไม่เกิน 49 กก.  มากกวา่ 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. 
  รุ่นที่ 6 ชาย  รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกวา่ 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. 
  รุ่นที่ 6 หญิง รุ่นไม่เกิน 55 กก.  มากกวา่ 52 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. 
  ประเภทต่อสูท้ีมชาย 
  ประเภทพมุเซ่ทัว่ไป ทีมชาย 
 14.00 – 16.00 น. นกักีฬาประเภทต่อสูช้ัง่น ้ าหนกั  
 16.00 – 17.00 น.  ประชุมผูจ้ดัการทีมจบัสลากแบ่งสายการแข่งขนั 
 17.00 – 19.00 น.  พธีิมอบเหรียญรางวลั 
 

วันที ่  24   มีนาคม  2560  มีการชิงชนะเลิศ 8 เหรียญทอง, 8 เหรียญเงิน และ 16  เหรียญทองแดง      
เวลา 08.00 – 08.30 น.  นกักีฬารายงานตวั 
        08.30 – 11.30 น.   เร่ิมท าการแข่งขนัประเภทต่อสูท้ี่ผา่นการจบัสายการแข่งขนัทั้งเด่ียว และทีม 
 11.30 – 13.00 น.   แข่งขนัประเภทพมุเซ่ทีมชาย  
 12.00 – 13.00น. พกัรับประทานอาหาร 
 13.00 – 17.00น. แข่งขนัประเภทต่อสู ้
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 13.00 – 14.00น. แพทยต์รวจร่างกายนกักีฬาในรุ่น 
  ประเภทต่อสูเ้ด่ียว 
  รุ่นที่ 7 ชาย รุ่นน ้ าหนกัไม่เกิน 68 กก. มากกวา่ 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. 
  รุ่นที่ 7 หญิง รุ่นน ้ าหนกัไม่เกิน 59 กก. มากกวา่ 55 กก.  แต่ไม่เกิน 59 กก. 
  ประเภททีมต่อสูท้ีมหญิง  
  ประเภทพมุเซ่ทีมหญิง 
 14.00 – 16.00 น. นกักีฬาประเภทต่อสูช้ัง่น ้ าหนกั  
 16.00 – 17.00น. ประชุมผูจ้ดัการทีมจบัสลากแบ่งสายการแข่งขนั 
 17.00 – 19.00น. พธีิมอบเหรียญรางวลั 
 

วันที ่  25   มีนาคม  2560   มีการชิงชนะเลิศ 4 เหรียญทอง, 4 เหรียญเงิน และ 8  เหรียญทองแดง  
 เวลา 08.00 – 08.30 น.  นกักีฬารายงานตวั 
        08.30 – 11.30 น.   นกักีฬาต่อสูแ้ข่งขนัทั้งเด่ียว และทีม 
        11.30  - 13.00 น. แข่งขนัประเภทพมุเซ่ทีมหญิง 
 12.00 – 13.00 น.   พกัรับประทานอาหาร 
 13.00 – 17.00 น. แข่งขนัประเภทต่อสูใ้นภาคบ่ายทั้งเด่ียว และทีม 
 17.00 – 19.00น. พธีิมอบเหรียญรางวลั, โล่เกียรติยศ  ใหก้บันกักีฬายอดเยีย่ม                      

และผูฝึ้กสอนยอดเยีย่ม  
 

****************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


