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ระเบยีบการแข่งขันเทควันโด 
กีฬานกัเรยีน นักศกึษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34  ประจําปี 2556 “เมืองแพรเ่กมส”์   

ณ  จังหวดัแพร่ 

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

1.  คณะกรรมการอํานวยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 
     ประธานกรรมการ   อธิบดีกรมพลศึกษา 
    เลขานุการ     ผู้อํานวยการสํานักการกีฬา 
 ผู้แทนกรมพลศึกษา   นายยุทธนา  วงศ์บ้านดู่  

สถานที่ติดต่อ    154 ถนนพระราม 1  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330 
        โทร. 02 – 2140120 ต่อ 3206-7, 02-2142256 โทรสาร 02–2141807-8 

   www.dpe.go.th 
2. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
     ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ 

ประธานกองเทคนิคกีฬา      บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง      
ประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน      บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง      
รองประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน     ผู้แทนกรมพลศึกษา               
กรรมการ               บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง      
กรรมการและเลขานุการ      บุคคลที่จังหวัดเจ้าภาพฯ แต่งต้ัง      
3.  ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน 

 3.1  ให้ใช้ข้อบังคับ กรมพลศึกษา. ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553 
  3.2  ให้ใช้กติกาการแข่งขันเทควันโดสากล (The World Taekwondo Federation : WTF)  ฉบับปัจจุบัน

ที่สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยให้การรับรอง 
4.  ประเภทการแข่งขัน 

  5.1  ประเภทบุคคลชาย 8 รุ่น 
   5.2  ประเภทบุคคลหญิง 8 รุ่น 
  รุ่นการแข่งขัน 
       รุ่น      ชาย          หญิง 
  ฟินเวท    ไม่เกิน    45  กิโลกรัม         ไม่เกิน  42  กิโลกรัม 
  ฟลายเวท    นํ้าหนัก  45 - 48  กิโลกรัม    นํ้าหนัก  42 - 44  กิโลกรัม 
  แบนต้ัมเวท    นํ้าหนัก  48 - 51  กิโลกรัม    นํ้าหนัก  44 - 46  กิโลกรัม 
  เฟเธอเวท    นํ้าหนัก  51 - 55  กิโลกรัม    นํ้าหนัก  46 - 49  กิโลกรัม 
  ไลท์เวท    นํ้าหนัก  55 - 59  กิโลกรัม    นํ้าหนัก  49 - 52  กิโลกรัม 
  เวลเตอร์เวท   นํ้าหนัก  59 - 63  กิโลกรัม    นํ้าหนัก  52 - 55  กิโลกรัม 
  ไลท์มิดเด้ิลเวท  นํ้าหนัก  63 - 68  กิโลกรัม    นํ้าหนัก  55 - 59  กิโลกรัม 
  มิดเด้ิลเวท         นํ้าหนัก  68 - 73  กิโลกรัม          นํ้าหนัก  59 - 63  กิโลกรัม 
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5.  จํานวนผู้เข้าร่วมแข่งขันและเจ้าหน้าที่ 
  -  นักกีฬาเขตละ  16  คน  (ชาย  8 คน,  หญิง  8 คน) 
     -  เจ้าหน้าที่  3 คน ประกอบด้วย ผู้จัดการทีม 1 คน, ผู้ฝึกสอนชาย 1 คน และหญิง 1 คน  
6.  คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน  

6.1  ให้เป็นไปตามข้อ 23 ของข้อบังคับ กรมพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2553  
   6.2  อายุไม่เกิน 18 ปี (พ.ศ. 2537 เป็นต้นไป) 
7.  วิธีจัดการแข่งขัน 
   7.1  ใช้วิธีการจัดการแข่งขันแบบแพ้คัดออกทุกรอบ 
   7.2  เวลาที่ใช้ในการจัดการแข่งขัน กําหนดให้มีการแข่งขันคู่ละ 3 ยกๆ ละ 2 นาที พักระหว่างยก 1  นาที 

 7.3  การจับสลากแบ่งสาย และประกบคู่การแข่งขัน 
7.1.1  การจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน ให้กระทําก่อนเริ่มการแข่งขันวันแรก ต่อหน้าผู้แทนต่างๆ  

ที่เข้าร่วมการแข่งขัน โดยจะเร่ิมจับสลากต้ังแต่รุ่นฟินเวทขึ้นไป เร่ิมจากทีมชายหรือทีมหญิงก่อนก็ได้ 
7.1.2  คณะกรรมการดําเนินการจัดการแข่งขัน จะเป็นผู้จับสลากแบ่งสายการแข่งขันแทนเขตที่ไม่ส่ง

ผู้แทนมาร่วมในการจับสลาก 
7.1.3  เจ้าหน้าที่ทีม จะต้องติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ตามกําหนดการ

ดังน้ี นํานักกีฬาไปตรวจร่างกาย และช่ังนํ้าหนัก อยู่ร่วมเป็นสักขีพยานในการจับฉลาก พร้อมรับทราบกําหนดการ
แข่ งขันและ นํา นักกีฬามาแ ข่งขันตาม วัน  เ วลาที่ กํ าหนด  หากละ เลยแล้ ว เกิ ดความ เสี ยหาย กับ เขต  
สํานักการกีฬาจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 
8.  การประท้วง 

  การประท้วงให้เป็นไปตามหมวดที่ 10 แห่งข้อบังคับของ กรมพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ.2553  
9.  วันประชุมผู้จัดการทีม 
   ผู้จัดการทีมหรือผู้แทน  ต้องเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่เจ้าภาพกําหนดและต้องแต่งกายสุภาพ
เรียบร้อย หากไม่เข้าประชุมตามกําหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  ต้องยอมรับและปฏิบัติตามมติที่ประชุมอย่าง
ไม่มีเง่ือนไข และข้อโต้แย้งใดๆ 
10.  รางวัลการแข่งขัน 
        ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับ กรมพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2553  ข้อ 32  

 - นักกีฬาดีเด่น ชาย      ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
     - นักกีฬาดีเด่น หญิง      ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
     - ผู้ฝึกสอนดีเด่น ทีมชาย      โล่รางวัลและเกียรติบัตร 
     - ผู้ฝึกสอนดีเด่น ทีมหญิง      โล่รางวัลและเกียรติบัตร 

โดยกรมพลศึกษา จะต้ังคณะกรรมการพิจารณาคุณภาพนักกีฬาและผู้ฝึกสอนเทควันโด  ดังนี้ 
1  มีสไตล์การใช้อาวุธเทควันโดอย่างยอดเย่ียม 
2  มีมารยาทดี  ไม่เอาเปรียบคู่ต่อสู้ 
3  ลงทําการแข่งขันไม่น้อยกว่า 2 รอบ 
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11.  การชั่งน้ําหนักของนักกีฬา  
11.1  การช่ังนํ้าหนักนักกีฬา ให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้นในวันก่อนการแข่งขัน 1 วัน  
11.2 นักกีฬาต้องแสดงบัตรประชาชน หรือบัตรประจําตัวเทควันโด หรือไอดีการ์ดการแข่งขัน        

ต่อเจ้าหน้าที่ จึงจะได้รับอนุญาตให้ขึ้นทําการช่ังนํ้าหนัก 
11.3  ผู้เข้าแข่งขันชาย  ควรช่ังนํ้าหนักโดยสวมกางเกงใน  ส่วนผู้เข้าแข่งขันหญิงควรสวมชุดช้ันในอย่างไร

ก็ตามอนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขัน  ที่ประสงค์จะช่ังนํ้าหนักโดยไม่สวมอะไรเลยสามารถกระทําได้ 
11.4  การช่ังนํ้าหนักอย่างเป็นทางการจะกระทําเพียงคร้ังเดียว 
11.5  การช่ังนํ้าหนักสําหรับผู้เข้าแข่งขันเพศหญิง  จะต้องดําเนินการในสถานที่ที่จัดไว้เป็นสัดส่วนต่างหาก

โดยมีเจ้าหน้าที่หญิงเป็นผู้ปฏิบัติดําเนินการ                                          
11.6  เครื่องช่ังนํ้าหนัก  สําหรับทดลองช่ังก่อนการช่ังอย่างเป็นทางการ  มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกับ

เคร่ืองช่ังจริง  โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้รับรอง 
11.7  ให้นักกีฬามารายงานตัวให้แพทย์ตรวจร่างกายก่อนทําการช่ังนํ้าหนัก ผู้ที่ไม่มารายงานตัวจะถูก       

ตัดสิทธ์ิงดเข้าร่วมการแข่งขัน 2 ปี ติดต่อกัน ผู้ที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ให้มีใบรับรองจากผู้จัดการทีม ก่อนเริ่มเวลา     
รับรายงานตัว 30 นาที 
     11.8  ระเบียบการแข่งขันใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบน้ี ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
คําตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์ใดๆไม่ได้ทั้งสิ้น 
12.  ข้อปฏิบัติในการแข่งขันของนักกีฬาและเจ้าหน้าทีม 
    12.1  นักกีฬาต้องเตรียมพร้อมที่จะเข้าแข่งขันตามตารางการแข่งขันตลอดเวลาเมื่อเรียกนักกีฬาลงสนาม
ผ่านไป 1 นาที ผู้ที่ไม่พร้อมแข่งขัน  จะถูกตัดสินให้แพ้ในการแข่งขัน 
    12.2  ผู้จัดการทีมหรือเจ้าหน้าที่ทีมต้องเข้าร่วมประชุมผู้จัดการทีมตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขันกําหนดทุกครั้ง 
13.  การแต่งกายของนักกีฬา 
    13.1 ให้ใช้ชุดกีฬาเทควันโด (DOBOK) และอุปกรณ์เคร่ืองป้องกันที่ได้รับรองโดยคณะกรรมการ 
เป็นผู้พิจารณาแล้ว 
    13.2  ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมเกราะป้องกันลําตัว (Trunk  protector) ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน   
จัดไว้ให้เท่าน้ัน ส่วนอุปกรณ์เครื่องป้องกันอ่ืนๆให้ใช้ของตนเอง เช่น หมวกกันน็อค  (Head guard)สนับแขน       
สนับขา (Forearm & Shin guard) กระจับ สนับหุ้มหลังเท้า และถุงมือ ให้เรียบร้อยก่อนเข้าบริเวณสนามแข่งขัน    
โดยกระจับ สนับหุ้มหลังเท้า สนับแขน  และสนับขา  ต้องใส่ไว้ข้างในชุดกีฬา 
    13.3  นักกีฬา ต้องสวมฟันยางในขณะลงแข่งขัน 
หมายเหตุ  ตดัสินด้วยคะแนนจากเกราะไฟฟา้แดโด  นักกีฬาจะต้องใช้ SOCK SENCOR ของตนเอง 

14.  การตรวจสอบทางด้านการแพทย์ 
    14.1  ห้ามใช้ยาโด๊ป สารกระตุ้นและสารเคมีต้องห้ามอ่ืนๆตามท่ีกําหนดไว้ใน WTF anti-doping  By 
laws โดยเด็ดขาด 
    14.2  คณะกรรมการมีสิทธ์ิที่จะดําเนินการตรวจสอบด้านการแพทย์ใด ๆ ก็ตามแก่ผู้เข้าแข่งขันที่ต้องสงสัย
ว่าอาจจะละเมิดข้อห้ามข้างต้น  ผู้ชนะในการแข่งขันผู้ใดที่ปฏิเสธการตรวจสอบ หรือตรวจแล้วพบว่าละเมิดข้อห้าม
ดังกล่าวจะถูกริบตําแหน่งและเหรียญรางวัล  เพ่ือมอบให้กับผู้เข้าแข่งขันที่อยู่ในตําแหน่งถัดลงไป 
    14.3  คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้แทนกรมพลศึกษาในการจัดให้มีการตรวจสอบดังกล่าว 
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15.  มารยาทของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 
    15.1  ตลอดเวลาการแข่งขัน  นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจําทีมทุกคนต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับการ
เป็นนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ ที่ดีปฏิบัติตามกฎกติกาการแข่งขันและมารยาทที่ดี  หากประพฤติตนไม่เหมาะสม
คณะกรรมการอํานวยการแข่งขันจะพิจารณาโทษตามสมควรแต่กรณี  
   15.2  เจ้าหน้าที่ทีม ที่ลงปฏิบัติหน้าที่ในสนามต้องมีคุณวุฒิเทควันโดสายดํา 
16.  บทลงโทษ 
    16.1  ผู้ฝึกสอนหรือเจ้าหน้าที่ประจําทีม ที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม แสดงอาการหรือวาจาไม่สุภาพ       
ต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันและผู้ตัดสินจะถูกพิจารณาโทษ  ห้ามยุ่งเก่ียวกับทีม และลงทําหน้าที่ในสนาม 
ในครั้งน้ันหรือห้ามยุ่งเก่ียวกับทีมในปีต่อไป         
    16.2  นักกีฬา (หรือผู้ฝึกสอน) ที่มีเจตนาที่ไม่ลงทําการแข่งขัน หรือผละออกจากการแข่งขันให้ปรับเป็นแพ้ 
    16.3  นักกีฬาตามข้อ 16.2 จะถูกตัดสิทธ์ิไม่ให้ร่วมการแข่งขัน 2 ปี ติดต่อกัน 
    16.4  ผู้ฝึกสอนตามข้อ 16.2จะถูกตัดสิทธ์ิ ห้ามลงทําหน้าที่ในสนามในรายการน้ัน ปีต่อไปหรือ 2 ปี  
ติดต่อกันแล้วแต่กรณี 

 
.................................... 
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