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ระเบยีบการแข่งขันกีฬาคาราเต้ -โด 
กีฬานกัเรยีน นักศกึษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34  ประจําปี 2556 “เมืองแพรเ่กมส”์   

ณ จังหวดัแพร่ 
………………………………. 

 
1.  คณะกรรมการอํานวยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34  
     ประธานกรรมการ   อธิบดีกรมพลศึกษา 
    เลขานุการ     ผู้อํานวยการสํานักการกีฬา 
    ผู้แทนกรมพลศึกษา         นาย ยุทธนา  วงศ์บ้านดู่  
 สถานที่ติดต่อ         154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  

โทร. 0-2214-0120 ต่อ 3030   โทรสาร 0-2214-1807-8  
            www.dpe.go.th 
2.  คณะกรรมการดําเนินการแข่งขัน  
     ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน   ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่       

ประธานกองเทคนิคกีฬา     บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯแต่งต้ัง 
ประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน        บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯแต่งต้ัง 
รองประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน   ผู้แทนสมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทย 
กรรมการ              บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯแต่งต้ัง 
กรรมการและเลขานุการ   บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯแต่งต้ัง 

3.  ข้อบังคับ และกติกาการแข่งขัน     
  3.1  ให้ใช้ข้อบังคับตามระเบียบของการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553 
  3.2  ให้ใช้กติกาการแข่งขันคาราเต้-โด ฉบับที่สมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทยประกาศใช้อยู่ในปัจจุบัน 

4. ประเภทของการแข่งขัน 
          4.1  การแข่งขันท่ารํา (KATA) รวม 4 รายการ คือ 
   4.1.1  การแข่งขันท่ารําชาย 2 รายการ 
    4.1.1.1  ประเภทบุคคล 1 คน 
    4.1.1.2  ประเภททีม 3 คน 
                  4.1.2  การแข่งขันท่ารําหญิง 2 รายการ 
    4.1.2.1  ประเภทบุคคล 1 คน 
    4.1.2.2  ประเภททีม 3 คน 
          4.2  การแข่งขันต่อสู้ (KUMITE) 17 รายการ คือ 
   4.2.1  การแข่งขันต่อสู้ชาย 9 รายการ 
    4.2.1.1  รุ่นนํ้าหนักไม่เกิน 40 ก.ก. 1 คน 
    4.2.1.2  รุ่นนํ้าหนักไม่เกิน 45 ก.ก. 1 คน 
    4.2.1.3  รุ่นนํ้าหนักไม่เกิน 50 ก.ก. 1 คน 
    4.2.1.4  รุ่นนํ้าหนักไม่เกิน 55 ก.ก. 1 คน 
    4.2.1.5  รุ่นนํ้าหนักไม่เกิน 60 ก.ก. 1 คน 
    4.2.1.6  รุ่นนํ้าหนักไม่เกิน 65 ก.ก. 1 คน 
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    4.2.1.7  รุ่นนํ้าหนักไม่เกิน 70 ก.ก. 1 คน 
    4.2.1.8  รุ่นนํ้าหนักไม่เกิน 75 ก.ก. 1 คน 
    4.2.1.9  รุ่นนํ้าหนักมากกว่า 75 ก.ก. 1 คน 
    4.2.1.10  การแข่งขันต่อสู้ทีมชาย 5 คน สํารอง 2 คน / ทีม 
   4.2.2  การแข่งขันต่อสู้หญิง 7 รายการ 
    4.2.2.1  รุ่นนํ้าหนักไม่เกิน 38 ก.ก. 1 คน 
    4.2.2.2  รุ่นนํ้าหนักไม่เกิน 43 ก.ก. 1 คน 
    4.2.2.3  รุ่นนํ้าหนักไม่เกิน 48 ก.ก. 1 คน 
    4.2.2.4  รุ่นนํ้าหนักไม่เกิน 53 ก.ก. 1 คน 
    4.2.2.5  รุ่นนํ้าหนักไม่เกิน 60 ก.ก. 1 คน 
    4.2.2.6  รุ่นนํ้าหนักมากกว่า 60 ก.ก. 1 คน 
    4.2.2.7  การแข่งขันต่อสู้ทีมหญิง 3 คน สํารอง 1 คน /  ทีม 
5.  จํานวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 
 5.1  แต่ละเขตส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ เขตละไม่เกิน 26 คน (ชาย 16 คน หญิง 10 คน)        
ในแต่ละเขตมี 4 ทีม (ชาย 2 ทีม หญิง 2 ทีม) ซึ่งเป็นทีมท่ารําและทีมต่อสู้   นักกีฬา 1 คน สามารถลงทําการ
แข่งขันประเภทบุคคล และแข่งขันในประเภททีมได้ด้วย 
 5.2  เจ้าหน้าที่ทีม จํานวน 3 คน 
  -  ผู้จัดการทีม 1 คน 
  -  ผู้ฝึกสอนชาย 1 คน 
  -  ผู้ฝึกสอนหญิง 1 คน 
6.  คุณสมบัตินักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 
            6.1  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ กรมพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553         

6.2  นักกีฬาต้องมีอายุไม่เกิน 18 ปี (นับปี พ.ศ. 2537  ขึ้นไป) 
7.  วิธีจัดการแข่งขัน 
   7.1  จัดการแข่งขันแบบเรเปอชาร์จ  (Repeat Chart)   
   7.2  การตรวจร่างกายนักกีฬา ให้ผู้ควบคุมนํานักกีฬาไปตรวจร่างกายตามสถานที่กําหนด  นักกีฬาคนใด
ไม่ได้ตรวจร่างกายหรือไม่ผ่านการ ตรวจร่างกายไม่มีสิทธ์ิเข้าแข่งขัน 
   7.3  การจัดนํ้าหนักนักกีฬาเข้ารุ่น  ให้ผู้ควบคุมนํารายช่ือนักกีฬาที่ผ่านการตรวจร่างกายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ส่ง
ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเพ่ือช่ังนํ้าหนักและจับฉลากประกบคู่แข่งขัน 
   7.4  การช่ังนํ้าหนักเข้าแข่งขันจะเริ่มช่ังจากรุ่นเบาจนถึงรุ่นหนัก นักกีฬาคนใดที่ไม่สามารถทํานํ้าหนักตัวใน
รุ่นที่ตนสมัคร เข้าแข่งขันได้จะหมดสิทธ์ิเข้าแข่งขัน 
   7.5  ก่อนวันแข่งขัน นักกีฬาคนใดที่มีช่ือเข้าแข่งขันตามกําหนดการแข่งขันต้องมาช่ังนํ้าหนักตามเวลา 
ที่กําหนดให้  17.00 – 18.00 น.  ถ้าไม่มาช่ังนํ้าหนักไม่มีสิทธ์ิเข้าแข่งขัน 
   7.6 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน เชิญผู้ควบคุมทีมหรือผู้ฝึกสอนร่วมทําการจับสลากจัดคู่แข่งขัน   
หลังจากการช่ังนํ้าหนักเข้ารุ่น ได้สิ้นสุดลงแล้ว 
   7.7  ในวันแข่งขันผู้ควบคุมจะต้องนํานักกีฬาที่จะเข้าแข่งขันมาถึงสนามแข่งขันอย่างน้อย 1 ช่ัวโมงนักกีฬา
คนใดมาถึงสนามแข่งขันไม่ทันตามลําดับในการกําหนดการแข่งขันจะถือว่านักกีฬาผู้น้ันสละสิทธ์ิ  
   7.8  เวลาการแข่งขัน ชาย ใช้เวลาการแข่งขัน 2 นาที หญิง ใช้เวลาการแข่งขัน 2 นาที 
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8.  การประท้วงเทคนิคกีฬา 
    การประท้วงให้เป็นไปตามหมวดที่ 10 แห่งข้อบังคับของ กรมพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2553 
 8.1  หากมีการประท้วงทางเทคนิคให้ผู้ประท้วงย่ืนเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมชําระเงินค่าธรรมเนียม 
3,000 บาท ให้แก่คณะกรรมการพิจารณาคําประท้วง หลังจากการแข่งขันสิ้นสุดลงทันที ภายใน 2 ช่ัวโมง 
 8.2  ค่าธรรมเนียมการประท้วงจะคืนให้ถ้าผลการพิจารณาเป็นไปตามท่ีประท้วง แต่ถ้าหาก ผลการ
พิจารณายืนยันตามคําตัดสินเดิม ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะถูกยึดเป็นรายได้ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
 8.3  ผลการตัดสินคําประท้วงของคณะกรรมการพิจารณาให้ถือเป็นที่สิ้นสุด เด็ดขาด ไม่มีการอุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น 
    อน่ึง เร่ืองคุณสมบัติของนักกีฬาหากคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ    
เกิดข้อสงสัย ให้ ดําเนินการตรวจสอบได้ทันที โดยไม่จํา เ ป็นต้องมีคู่กรณี ย่ืนประท้วง และผลการตัดสิน                 
ของคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 
9.  การประชุมผู้จัดการทีม 
   ผู้จัดการทีมหรือผู้แทน  ต้องเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่เจ้าภาพกําหนดและต้องแต่งกายสุภาพ
เรียบร้อย หากไม่เข้าประชุมตามกําหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  ต้องยอมรับและปฏิบัติตามมติที่ประชุมอย่าง
ไม่มีเง่ือนไข และข้อโต้แย้งใดๆ  
10.  รางวัลการแข่งขัน 
   ให้เป็นไปตามท่ีบัญญัติไว้ในข้อบังคับ กรมพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2553 ข้อที่  32  

 - นักกีฬาดีเด่น ชาย      ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
     - นักกีฬาดีเด่น หญิง      ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
     - ผู้ฝึกสอนดีเด่น ทีมชาย      โล่รางวัลและเกียรติบัตร 
     - ผู้ฝึกสอนดีเด่น ทีมหญิง      โล่รางวัลและเกียรติบัตร 
11.  ข้อกําหนดอุปกรณ์การแข่งขัน 
   อุปกรณ์การแข่งขันกีฬาคาราเต้-โด ต้องได้มาตรฐานตามข้อกําหนดที่ระบุไว้ในกติกาคาราเต้-โด ในกรณีที่มี
ความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนหรือแก้ไข เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ของการแข่งขัน ให้กรมพลศึกษา  
เป็นผู้พิจารณาช้ีขาดแล้วแต่กรณี 
 การใช้อุปกรณ์เพ่ือการแข่งขันต้องได้มาตรฐานตามข้อกําหนดในกติกาคาราเต้-โดหากมีปัญหาใด ให้ปฏิบัติ
ตามข้อ 3.1  และข้อ 3.2 
12.  การแต่งกายของนักกีฬา (Dressing) 
 12.1  นักกีฬาจะต้องใส่เสื้อคาราเต้ (KARATE GI) ไม่มีแถบหรือลวดลายแต่อนุญาตให้ติดสัญลักษณ์ หรือ
ธงประจําจังหวัด ขนาดไม่เกิน 10×10 เซนติเมตร บนหน้าอกด้านซ้าย ป้ายสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตชุดต้องติดอยู่
ตําแหน่งที่กําหนด คือมุมขวาล่างของเสื้อคาราเต้ หรือช่วงเอวของกางเกง ส่วนหมายเลขประจําตัวของผู้เข้าร่วม 
การแข่งขันที่กําหนดโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน   จะต้องติดด้านหลังเสื้อนักกีฬาทั้งสอง โดยต้องผูกสายคาดเอว
คนละสี ฝ่ายหน่ึงผูกสีแดง อีกฝ่ายหน่ึงผูกสีนํ้าเงิน สายคาดเอวต้องมีความกว้างประมาณ 5 เซนติเมตร และเมื่อผูกปม
แล้วจะต้องเหลือชายลงมาอีกประมาณ 15 เซนติเมตร 
 12.2  ป้ายสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิต หรือผู้สนับสนุนที่ติดบนเสื้อนักกีฬาจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะ
ผู้จัดการแข่งขัน (Directing Committee) เสมอ  
 12.3  หลังจากที่สวมเสื้อคาราเต้ และผูกสายคาดเอวแล้วชายเสื้อจะต้องยาวปิดสะโพกพอดีและต้องไม่ยาว
เกินกว่า 3 ใน 4 ของต้นขาของผู้สวม ให้ผู้แข่งขันหญิงสวมเสื้อยืดสีขาวล้วนข้างในเสื้อคาราเต้ 
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 12.4  แขนเสื้อต้องไม่ยาวเลยเกินคร่ึงของปลายแขน (โฟร์อาร์ม) และห้ามพับแขนเสื้อ 
 12.5  กางเกงต้องมีความยาวคลุม 2 ใน 3 ของแข้งผู้สวม (ระหว่างหัวเข่าและข้อเท้า) และห้ามพับขากางเกง 
 12.6  นักกีฬาต้องรักษาความสะอาดของเส้นผม และตัดให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอุปสรรคในการแข่งขัน  
ห้ามคาดผ้าคาดศีรษะ (HACHIMAKI), ที่คาดผม , กิ๊บโลหะ แต่ในการแข่งขันแบบท่ารํา  (KATA) อนุโลมให้ติดก๊ิบผม
ให้เรียบร้อยได้  กรรมการช้ีขาดมีสิทธ์ิที่จะให้นักกีฬาที่ผมยาวเกินไป สกปรกและไม่เรียบร้อยออกจากการแข่งขันได้ 
 12.7  ให้นักกีฬาตัดเล็บสั้น ห้ามใส่เคร่ืองประดับโลหะ หรือเคร่ืองประดับอ่ืนๆ ที่อาจทําให้อีกฝ่ายหน่ึง 
ได้รับบาดเจ็บ การสวมที่จัดฟันที่เป็นโลหะอนุญาตให้ใส่ได้ แต่คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะไม่รับผิดชอบกรณี 
เกิดการบาดเจ็บขึ้น 
 12.8 ห้ามสวมแว่นตาขณะแข่งขัน  อนุญาตให้ใส่คอนแทคเลนส์แบบอ่อนได้ แต่หากเกิดการบาดเจ็บข้ึน 
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะไม่รับผิดชอบ 
 12.9  นักกีฬาต้องแต่งกาย หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการตัดสิน
เท่าน้ัน ส่วนนักกีฬาสามารถใส่อุปกรณ์ป้องกันอ่ืนที่ผ่านการอนุมัติได้ 
 12.10  การใช้ผ้าพันแผล, แผ่นปิดแผล เน่ืองจากการบาดเจ็บ จะต้องผ่านการอนุญาตจาก กรรมการผู้ช้ี
ขาดโดยการเห็นชอบจากแพทย์สนาม 
 12.11  ฝึกสอน (Coach) จะต้องสวมชุดวอร์ม ไม่สวมรองเท้าแตะ และคล้องบัตรประจําตัวที่ออกให้
สําหรับการแข่งขันตลอดเวลา 
คําอธิบายเพิ่มเติม 
 1.  การสวมใส่สิ่งอ่ืนๆ อันเน่ืองมาจากการนับถือศาสนา หรือความเช่ือทางศาสนา เช่น ผ้าคลุมศีรษะ 
ของผู้นับถือศาสนาอิสลาม นักกีฬาจะต้องแจ้งต่อคณะกรรมการผู้ควบคุมการตัดสินล่วงหน้าก่อนวันเร่ิมการแข่งขัน 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ นักกีฬาจะไม่ได้รับอนุมัติให้สวมใส่สิ่งดังกล่าวหากแจ้งแบบกะทันหัน 
 2.  หากนักกีฬา หรือ ผู้ฝึกสอนแต่งกายไม่ถูกตามกฎ จะต้องทําการแต่งกายใหม่ให้เรียบร้อยโดยเร็ว 
ภายใน 1 นาที มิเช่นน้ันจะถูกตัดสิทธ์ิการแข่งขันทันที 
13.  อุปกรณ์การแข่งขัน 
 13.1  นักกีฬาต้องสวมนวมที่ ได้รับการรับรองจากสมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทย (TKF) โดย
ฝ่ายหน่ึงสวมสีแดง อีกฝ่ายหนึงสวมสีนํ้าเงิน ให้นักกีฬาใส่ฟันยางทุกครั้งในการแข่งขันต่อสู้(คูมิเต้)  และฟันยางจะต้อง
มีความพอดี ต้องใส่สนับแข้งและเครื่องป้องกันหลังเท้าแบบอ่อนที่ได้รับการรับรองจากสมาคมฯ โดยฝ่ายหนึ่ง
สวมสีแดง อีกฝ่ายหน่ึงสวมสีน้ําเงิน เท่าน้ัน  นักกีฬาต้อผูกสายคาดเอว(OBI)เพียงเส้นเดียว คือ สีแดงหรือสีนํ้าเงิน 
ห้ามผูกสายคาดเอวที่แสดงวิทยฐานะ 
 13.2  อุปกรณ์ป้องกันทุกชนิด ต้องได้มาตรฐานตามที่สมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทย (TKF) กําหนดไว้ 
โดยให้นักกีฬานํามาเองทั้งหมด 
14.  มารยาทของนักกีฬา 
   ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ กรมพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2553 
 14.1  นักกีฬาควรแสดงความเคารพคู่แข่งขัน และผู้ฝึกสอนของอีกฝ่ายหน่ึงท้ังก่อนและหลังการแข่งขัน 
 14.2  ผู้ฝึกสอนควรแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน ทั้งก่อนและหลังการแข่งขัน 
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